
List Peserta Harbolnas beserta Deals

No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb
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OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.
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Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR
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Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb
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OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya
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BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT
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Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%
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Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb
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Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb
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OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%
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Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR
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Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR
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Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb
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OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount
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Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%
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Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb
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OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%
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Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR
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Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%
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KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR
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Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR
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Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 



No Nama 
Perusahaan About Deals 3 Top Deals

1 Berrybenka
(PT Berrybenka) 

Berrybenka 
adalah situs 
belanja online 
fesyen terbesar di 
Indonesia. 
Berrybenka 
menjual lebih dari 
1000 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%

Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

2 Hijabenka
(PT Berrybenka) 

Hijabenka adalah 
situs belanja 
online fesyen 
muslim ternama di 
Indonesia. 
Hijabenka 
menjual lebih dari 
300 merek local 
dan internasional, 
termasuk produk 
in-house label.

Disc up to 95%
Mandiri:
Disc 25% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 75k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 100k
XL:
Disc 20% min IDR 
250k
Go Points:
Disc 15% min IDR 
100k

3 Shopdeca.com
(PT Berrybenka) 

Shopdeca.com 
adalah situs 
belanja gaya
hidup yang serba 
ada di Indonesia. 
Shopdeca 
menjual berbagai 
macam brand 
lokal dan 
internasional. 
Kami 
menyediakan 
produk pilihan 
untuk pria dan 
wanita yang 
bervariasi dari 
produk pakaian, 
aksesoris, sepatu, 
tas, olahraga, 
kecantikan dan 
gaya hidup.

Disc up to 50%
Mandiri:
Disc 15% max 
disc IDR 100k
ShopBack:
Disc IDR 50k min 
IDR 300k

CIMB:
Disc 10% max 
IDR 250k
XL:
Disc 10% no min
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

4
Jakmall.com
(PT Jakmall 

Digital Niaga)

Jakmall.com 
adalah Mal Online 
yang 
menyediakan 
platform jual beli 
online. 
Jakmall.com 
berkomitmen 
menciptakan 
kesempatan bagi 
Penjual untuk 
memasarkan 
produknya dan 
mendapatkan 
Pembeli secara 
cepat dan tepat 
guna mendukung 
pengembangan 
bisnis dan UKM 
Indonesia.

Disc up to 95%

Mandiri:
Discount 25%
max disc Rp 50k,
min. belanja Rp 
50k
ShopBack:
Disc 20% max 
disc Rp 20k, min. 
belanja Rp 50k

CIMB:
Disc 15% max 
IDR 25k, min. 
belanja IDR 50k
XL:
Disc 20% max 
discount Rp 30k, 
min belanja Rp 
50k
Go Points:
Disc 10% min IDR 
100k

5
Frozenshop.com
(Fashion Hunter 

Indonesia)

Frozenshop.com 
merupakan toko 
baju online yang 
menyediakan 
berbagai macam 
koleksi fashion 
pria. Kini 
Frozenshop.com 
juga tersedia 
dalam bentuk 
aplikasi, dapat di 
download di 
Google Play atau 
App Store

Discount up to 
70%

Mandiri:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
CIMB:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order
XL:
Extra Discount 
50rb, min order 
300rb
Go Points:
Extra Disc 15%, 
tanpa min order

1. Diskon hingga 
70% for selected 

product
2. Extra discount 

50rb dengan 
voucher code 

XL1212

3. Extra discount 
15% bagi untuk 
Go-Poins dan 

pengguna kartu 
kredit mandiri dan 

CIMB, berlaku 
untuk seluruh 
produk tanpa 
minimin order

6 DITZ Brand

DITZ Brand 
adalah toko online 
distro brand lokal 
menjual baju 
distro original 
yang berlokasi di 
Samarinda 
dengan melayani 
pembelian ke 
seluruh Indonesia. 
ditzbrand.co.id 
memiliki berbagai 
macam metode 
pembayaran 
sepeti transfer via 
bank dan melalui 
Alfamart/Alfamidi 
( doku ). Kami 
memberikan 
layanan Jaminan 
100% Uang 
Kembali, Gratis 
Pengembalian 
dan Gratis 
Ongkos kirim.

7
KliknClean

(PT Jasa Cepat 
Indonesia)

KliknClean adalah 
layanan 
pembersihan 
rumah on-demand 
yang mudah 
dipesan melalui 
aplikasi (google 
playstore & app 
store) atau 
website dengan 
jangkauan area 
Jakarta. 
KliknClean 
memiliki dua 
layanan utama 
yakni general 
cleaning dan 
Hydro Cleaning 
atau biasa disebut 
dengan vakum 
tungau.

Discount 25% for 
General Cleaning 
& 25% for Hydro 

Cleaning with min 
trans 125k

Mandiri:
Discount 15% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
ShopBack:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
CIMB:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
XL:
Discount 10% off 
for General 
Cleaning & Hydro 
Cleaning
Go Points:
Discount 10% min 
IDR 100k

8 PopBox Asia 
Service

PopBox adalah 
loker otomatis 
yang bisa 
digunakan untuk 
mengirim atau 
mengambil 
barang belanjaan 
kamu kapanpun 
dan dimanapun. 
Kirim barang 
hanya dengan 
sentuhan jari. 
Download aplikasi 
"PopBox" di 
playstore atau 
app store kamu

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Top Up saldo. 
Disc 25% tanpa 
min top up
XL:
Discount 10%
Go Points:
New member, get 
saldo 50.000
DOKU:
Top Up saldo via 
doku wallet, get 
disc 50k (min 
200.000)

9 PT Rocktokom 
Ritel Busana

10
LYKE

(PT LYKE e-
Service 

Indonesia)

LYKE by AGNEZ 
MO merupakan 
perintis dalam 
inovasi teknologi 
untuk platform 
fesyen dan 
kecantikan. LYKE 
by AGNEZ MO 
didirikan oleh 
Agnez Mo dan 
Bastian Purrer di 
tahun 2016. LYKE 
by AGNEZ MO 
juga merupakan 
aplikasi fesyen 
dan kecantikan 
pertama yang 
memiliki 300 toko 
terbaik dengan 
200.000 pilihan 
produk yang 
dapat di beli 
langsung di dalam 
aplikasi. LYKE by 
AGNEZ MO 
memanfaatkan 
terobosan 
teknologi 
pencarian visual 
tercanggih melalui 
fitur Image 
Search. Untuk 
dapat 
menggunakan 
fitur terbaru LYKE 
by AGNEZ MO, 
Anda dapat 
mengunduh 
aplikasi LYKE di 
PlayStore atau 
AppStore, atau 
kunjungi: 
www.lyke.co.id.

Discount Up to 
80% + 20%

XL:
Discount 20% off, 
new customer
Go Points:
Additional 
discount 25%, Min 
100K

11
Happy Fresh

(PT iCart Group 
Indonesia)

HappyFresh 
merupakan 
supermarket 
online yang 
menyediakan 
barang-barang 
yang kamu 
butuhkan dan 
mengantarkannya 
ke lokasi yang 
kamu inginkan. 
Kamu dapat 
dengan tenang 
melanjutkan 
pekerjaan atau 
sekedar bersantai 
bersama keluarga 
sambil menunggu 
pesanan tiba.

Product Discount 
up to 30% + Free 
Delivery + Flash 
Sale 20% + 12% 
Discount Voucher

12
Lamudi.co.id
(PT Lamudi 
Classifieds 
Indonesia)

Lamudi.co.id 
merupakan situs 
jual beli properti 
terlengkap yang 
tersebar di 13 
negara 
berkembang di 
dunia.
Fokus kami 
adalah memberi 
daftar properti 
terlengkap 
beserta data-data 
dan kontak 
langsung dengan 
agen, developer, 
juga pemilik 
properti guna 
memudahkan 
pencarian properti 
terbaik untuk 
konsumen.

Beli Rumah Dapat 
Gratis Logam 
Mulia, Gratis 

Biaya KPR, 1 Unit 
AC, 1 Unit Water 

Heater dan 
Beragam Hadiah 

Langsung Lainnya

13
BookMyShow 
(PT Big Tree 

Entertainment 
Indonesia)

BookMyShow 
adalah sistem 
penjualan tiket 
nonton, event & 
atraksi secara 
online. Solusi bagi 
Anda untuk beli 
tiket tanpa antri.

Gratis pengiriman 
barang ke loker 
PopBox atau ke 

alamat
Mandiri:
Additional 10% 
discount with 
MANDIRI Card
CIMB:
Additional 10% 
discount for CIMB
XL:
Additional 
Discount 10% for 
XL user

14
OKTAGON

(PT OKTAGON 
CITRA MANDIRI)

OKTAGON 
adalah e-
commerce yang 
menyediakan 
semua kebutuhan 
digital Anda. Mulai 
dari smartphone & 
tablet, komputer & 
laptop, fotografi & 
videografi, home 
appliances, smart 
toys dan 
wearables. 
Sekarang Anda 
dapat membeli 
apapun, 
dimanapun dan 
kapanpun.

Discount up to 
85% + Voucher 
Rp 1.000.000 + 
Cicilan 0% 12 
Bulan, FREE 

Ongkir se-
Indonesia

Mandiri:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 120.000
ShopBack:
Additional 
Discount 25% 
max Rp 100.000
CIMB:
Additional 15% 
discount max Rp 
100.000
XL:
Additional 20% 
discount max Rp 
100.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

15
VIVERE 

Collection
(PT VIVERE Multi 

Kreasi)

VIVERE 
Collection adalah 
subsidiary dari 
VIVERE Group 
yang sudah 
berkecimpung 
dalam dunia 
interior lebih dari 
30 tahun. VIVERE 
Collection berdiri 
semenjak 2003 
dengan 
semboyan "Your 
one stop home 
furnishing and 
decor solution". 
Menyediakan 
berbagai macam 
kebutuhan rumah 
mulai dari 
furniture, 
aksesoris, 
kitchen, wardrobe, 
hingga dekorasi 
dan gift, dengan 
konsep modern 
yang selalu 
mengikuti 
perkembangan 
zaman. Di akhir 
tahun 2016, 
VIVERE ikut 
merambah dunia 
e-commerce 
dengan website 
http://
www.viverecollecti
on.com tujuannya 
adalah untuk 
mempermudah 
jangkauan dan 
proses pembelian 
para 
customernya. 
Feel the online 
shopping 
experience with 
us, and get 
inspired with our 
ideas on social 
media!

Discount up to 
90% + Additional 

disc 50Rb min 
purchase 200.000
Mandiri:
Additional disc 
15%
XL:
Tambahan Disc 
Rp.100.000,- min 
purchase 300.000
Go Points:
Additional 
Discount Rp 
50.000 No 
Minimum 
Purchase
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

16 VIP Plaza
(PT VIP Plaza)

VIP Plaza 
merupakan Online 
Fashion Mall e-
commerce di 
Indonesia yang 
menawarkan 
brand-brand 
fashion terkemuka 
dari lokal maupun 
internasional. 
Temukan konsep 
‘Flash Sales’ 
terbaru untuk 
merasakan 
pengalaman 
belanja yang lebih 
menarik. Nikmati 
juga kemudahan 
berbelanja melalui 
aplikasi VIP 
Plaza, dengan 
promo khusus 
tersendiri yang 
menanti Anda. 
Untuk para 
pelanggan, VIP 
Plaza juga 
memberikan 
bonus cashback 
untuk setiap 
transaksi dalam 
bentuk VIP Cash, 
yang dapat 
digunakan untuk 
berbelanja 
kembali. Nikmati 
juga berbagai 
fasilitas 
kemudahan 
lainnya; mulai dari 
cicilan kartu 
kredit, daily deals, 
hingga 
pengiriman gratis 
ke seluruh 
Nusantara.

Serba Rp 
120.000!

Mandiri:
Extra 20% with no 
minimum.
T&C:
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
luxury.
CIMB:
extra 15% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
XL:
20% with no 
minimum.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk 
Luxury.
Go Points:
Disc 25% min 
100k.
T&C :
- Berlaku hanya 
pada tgl 12 Des 
2017.
- Tidak dapat 
digabungkan 
dengan promo 
lainnya.
- Tidak berlaku 
untuk produk Jam 
Tangan, 
Kecantikan, dan 
Luxury.

1. Diskon Hingga 
80%
2. Semua Serba 
120k!
3. Special promo 
dengan Mandiri, 
CIMB Niaga, XL & 
GO-POINT

17
Zalora

(PT Fashion 
Eservices 
Indonesia)

ZALORA 
menawarkan 
ribuan koleksi top 
fashion brand 
lokal dan 
internasional serta 
lebih dari 90.000 
produk pakaian, 
sepatu, tas, 
aksesoris dan 
busana muslim 
untuk pria dan 
wanita. ZALORA 
Indonesia 
memberikan 
pengalaman 
belanja mudah 
dengan harga 
terjangkau serta 
pelayanan 
pelanggan terbaik 
di kelasnya untuk 
seluruh Indonesia. 
Di antaranya, 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
pengiriman 1-3 
hari untuk wilayah 
Jakarta dan 2-6 
hari untuk wilayah 
luar Jakarta serta 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
untuk penukaran 
barang.

Disc Up to 80%
Mandiri:
Extra Discount 
25% off, min 
spend 500K
XL:
Additional 
discount 20% Off 
ms 300K
DOKU:
Additional 
Discount Rp 
50.000 no 
minimum 
purchase

1. ZALORA 
menghadirkan 
brand 
internasional yang 
hadir eksklusif di 
Indonesia lewat 
ZALORA saja 
seperti koleksi 
busana dan 
aksesori River 
Island dan 
Missguided, 
sepatu Public 
Desire hingga 
fashion Korea dari 
label Eyescream 
dan Tokichoi.
2. ZALORA 
memberikan 
penawaran 
terbaik hingga 
80% dari label top 
lokal dan 
internasional 
selama Harbolnas 
berlangsung.
3. ZALORA juga 
memberikan 
layanan bayar di 
tempat saat 
barang datang 
(COD) di 115 kota 
seluruh Indonesia, 
garansi 30 hari 
uang kembali dan 
penukaran barang 
gratis melalui Pos 
Indonesia, 
Alfamart, Alfamidi 
serta DAN+DAN.

18
Pasarwarga

(PT Siwarga Indo 
Media)

Pasarwarga 
adalah market 
place yang 
menjual barang 
secara online 
dengan 
menggunakan 
metode cicilan 
tanpa DP dan 
kartu kredit. Cicil 
sekarang, 
bayarnya bulan 
depan!

Diskon Hingga 
60% +Cicilan 

Bunga Ringan 1% 
+ Potongan Harga 
50k dengan Kode 

Voucher
XL:
Disc 20% maks 
100k
DOKU:
K o d e 
DOKUBOLNASC
B akan mendapat 
potongan 50k

1. Cicil barang 
tanpa kartu kredit
2. Cicil barang 
tanpa uang muka
3. Bunga cicilan 
hanya 1%

19

Panorama JTB 
Tours

(PT Panorama 
JTB Tours 
Indonesia)

Panorama JTB 
Tours merupakan 
transformasi dari 
Panorama Tours, 
sebagai 
perusahaan tour 
& travel yang 
telah dikenal 
sejak 1998. 
Panorama JTB 
Tours adalah hasil 
sinergi antara dua 
perusahaan 
ternama: 
Panorama Group 
dan JTB 
Corporation, 
untuk lebih kuat 
dan luas dalam 
menjangkau dan 
melayani 
masyarakat di 
tanah air pada 
segmen Travel & 
Leisure. JTB 
Corporation 
sendiri sebagai 
pemain Pariwisata 
global yang telah 
beroperasi 
selama lebih dari 
100 tahun dengan 
jaringan di 37 
negara 
menjadikan 
Panorama Group 
sebagai partner 
handal di 
Indonesia dalam 
rangka 
pengembangan 
dan perluasan 
market-share 
secara nasional.

Diskon 12% tiket 
pesawat & hotel 

(domestik & 
internasional)

Mandiri:
Diskon Rp 
250.000 untuk 
pembelian tiket 
pesawat semua 
airlines & semua 
rute

Diskon 12% untuk 
pembelian hotel 
(domestik & 
internasional)
CIMB:
Diskon Rp 
150.000 
pembelian tiket 
pesawat semua 
rute
(domestik & 
internasional)
DOKU:
Diskon hingga Rp 
100.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
DOKU Wallet

1. Diskon 12% 
tiket pesawat & 
hotel (domestik & 
internasional)
2. Diskon Rp 
250.000 
pembelian tiket 
pesawat dengan 
menggunakan 
kartu kredit 
Mandiri
3. Diskon Rp 
150.000 tiket 
pesawat domestik 
& internasional 
dengan kartu 
kredit CIMB Niaga

20
Golden Rama 
Tours & Travel

(PT Golden Rama 
Express)

Golden Rama 
Tours & Travel 
adalah travel 
agent terdepan di 
Indonesia yang 
telah berdiri sejak 
1971. Golden 
Rama memiliki 
berbagai layanan 
perjalanan dan 
wisata yang 
terpadu seperti: 
Reservasi Hotel, 
Tiket 
penerbangan 
domestik dan 
internasional, tour, 
cruise, paket, 
corporate 
incentive and 
ticketing sampai 
Dokumen 
perjalanan. Kini 
anda bisa 
memesan 
kebutuhan liburan 
anda secara 
online di 
GoldenRama.com

Diskon up to 24%

21
Shopee

(PT Shopee 
International 
Indonesia)

Shopee 
merupakan 
perusahaan e-
commerce 
terdepan di Asia 
Tenggara dan 
Taiwan. Shopee 
merupakan 
wadah yang 
secara khusus 
disesuaikan untuk 
kebutuhan pasar 
Asia Tenggara, 
yang 
menyediakan 
pengalaman 
belanja online 
yang mudah, 
aman, dan 
fleksibel untuk 
para pelanggan 
melalui sistem 
pembayaran dan 
dukungan sistem 
logistik yang kuat. 
Shopee 
berkeinginan 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas platform 
dan menjadi 
tujuan pilihan e-
commerce di 
kawasan ini. 
Shopee memiliki 
beragam pilihan 
kategori produk 
yang luas, mulai 
dari elektronik, 
perlengkapan 
rumah, perawatan 
& kesehatan, bayi 
& anak, fashion, 
serta 
perlengkapan 
olahraga. Shopee, 
bagian dari Sea 
Company, 
pertama kali 
diperkenalkan di 
Singapura pada 
2015, dan telah 
memperluas 
jangkauannya ke 
Malaysia, 
Thailand, Taiwan, 
Indonesia, 
Vietnam, dan 
Filipina. Sea 
merupakan 
pemimpin di 
industri hiburan 
digital, e-
commerce, dan 
keuangan digital 
di Greater 
Southeast Asia. 
Misi Sea adalah 
untuk membuat 
kehidupan yang 
lebih baik bagi 
para konsumen 
dan juga usaha 
kecil melalui 
teknologi. Sea 
sudah terdaftar di 
NYSE di bawah 
simbol SE.

Diskon up to 90%
Mandiri:

Discount 25%
CIMB:

Direct Discount

22
Kuki Everything

(PT Harja 
Busana)

Kuki Everything 
about Korean 
fashion
and lifestyle. One 
stop destionation 
untuk segala 
kebutuhan fashion 
anda. Kuki Style 
merupakan
perusahaan yang 
bergerak di 
bidang fashion 
khususnya 
fashion Korea. 
Kami 
menyediakan 
berbagai
macam 
kebutuhan seperti 
Blouse, Dress, 
Tee, Sunnies, dan 
juga berbagai 
aksesoris yang 
terinspirasi
dari korea dan di 
hadirkan secara 
langsung di Kuki 
Style

Discount 50% 
start from 99.000

Mandiri:
Additional 12%
Mandiri Credit 

Card Only
*T&C Apply

CIMB:
Additional 10%

CIMB Clicks only
T&C Apply

XL:
Discount Shipping 

12%

23
Ubrukopi.com

(PT Global 
Selaras Lestari)

Ubrukopi.com 
hadir sebagai 
situs one-stop 
shopping untuk 
kamu, para 
pecinta kopi. 
Kamu dapat 
menemukan 
produk kopi yang 
telah kami kurasi 
agar 
menghasilkan 
produk yang 
memuaskan, kami 
juga bekerja sama 
dengan coffee 
roastery 
Indonesia untuk 
memberikan 
produk kopi dan 
inovasi-inovasi 
baru dengan 
kualitas terbaik. 
Selain itu, kamu 
juga bisa 
menemukan 
berbagai macam 
peralatan kopi 
yang kamu 
butuhkan untuk 
memenuhi 
kepuasan 
menikmati 
kopimu.

Voucher Rp 
120,000 min 

pembelian Rp 
250,000

24
Dotstoyland.com

(PT Rajawali 
Kreatif Sentosa)

Dotstoyland.com 
adalah toko online 
yang menjual 
mainan import 
terbaik untuk anak 
Anda. 
Menyediakan 
berbagai pilihan 
brand-brand yang 
berkualitas seperti 
Baby Alive, Fisher 
Price, Hot 
Wheels, Barbie 
dan banyak 
lainnya dengan 
harga terjangkau. 
Fast Shipping, 
Original Item & 
Low Price

Disc Up to 70% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
extra disc 12% Off

XL:
Disc Up to 70% + 

12%
DOKU:

Additional Disc 
50K min purchase 

150K

1. Diskon hingga 
70% + 12%
Tanpa minimum 
pembelian
Berlaku semua 
produk (including 
new arrivals & 
clearance items)
2. Extra Disc 15% 
bagi pengguna 
kartu kredit 
MANDIRI
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)
3. Diskon 
tambahan Rp 
50.000
Min purchase Rp 
150.000 dengan 
menggunakan 
DOKU Payment
Berlaku untuk 
semua produk 
(including new 
arrivals & 
Clearance items)

25
Berrykitchen.com
(PT Dapur Berry 

Indonesia)

Berrykitchen.com 
adalah solusi 
makan kamu di 
kantor, mulai dari 
catering makan 
siang harian, 
menu paket dan 
snacks yang bisa 
langsung diantar 
untuk meeting 
kamu (Ready to 
Eat), dan menu-
menu special 
celebrity chefs, 
termasuk 
berbagai paket 
diet (Chef Meal). 
Semuanya diolah 
dengan bumbu 
serta bahan 
berkualitas dan 
harga yang 
affordable. 
Buktikan di 
berrykitchen.com

Disc Up to 40% + 
12%

Mandiri:
Additional 15%, 
max disc 100K

CIMB:
Disc 12%, 

maksimal diskon 
100rb
XL:

Disc 15% 
maksimal 100rb

26
Dekoruma.com
(PT Dekoruma 
Inovasi Lestari)

Dekoruma.com 
adalah online 
marketplace untuk 
produk home & 
living serta jasa 
desain interior. 
Temukan inspirasi 
dan wujudkan 
rumah impianmu 
dengan harga 
terjangkau hanya 
di Dekoruma.

Disc up to 55%
Mandiri:

Discount Rp 
50.000 + Voucher 

Cashback 
Dekoruma Rp 

100.000
XL:

Disc 20% upto Rp 
50rb

27
OPTIK SEIS

(PT Optik Seis 
Jaya)

OPTIK SEIS - 
Toko optik 
professional yang 
telah berdiri sejak 
tahun 1927. 
Memiliki tenaga 
ahli professional 
spesialis di bidang 
optometri, optician 
dan refraksionis 
untuk 
menyediakan 
layanan 
professional 
dengan kualitas 
terbaik. OPTIK 
SEIS 
menyediakan 
berbagai koleksi 
kacamata brand 
ternama dunia 
serta lensa kontak 
untuk 
memaksimalkan 
penampilan 
sehari-hari Anda.
Dapatkan 
berbagai 
keuntungan 
berbelanja 
dengan menjadi 
member OPTIK 
SEIS. Download 
OPTIK SEIS 
REWARDS APP 
yang tersedia 
pada App Store 
(iOS) dan Play 
Store (Android).

Disc 40%
Go Points:

Disk Rp 50.000 
no min

28
Papermark.id

(PT Tirta Sukses 
Sejahtera)

Papermark.id is 
an e-commerce
company focusing 
on personalizing
design- driven 
stationery& 
invitation
online that lets 
you communicate
expressively on 
any occasions. 
Inspired
by the little quirks 
of life, 
papermark.id
infuses grace and 
charm into all your
everyday 
stationery and 
gifting products.

Discount Up To 
55%
XL:

Diskon 20% no 
min

29 Batik Aksen 
Tropis

Aksen Tropis 
offers women's 
and men's batik 
clothing from tops, 
shirts, fabrics to 
accessories. 
Uniquely 
Indonesian, Wear 
Proudly.

Disc up to 40%
Mandiri:
Add 12%

CIMB:
Add disc 10%

XL:
Disc 20%

30
Adelle Jewellery

(PT Mitra 
Manunggal 
Mahardika) 

Adelle Jewellery 
bergerak di 
Industri Diamond 
Jewellery yang 
menyajikan 
perhiasan berlian 
terjangkau tanpa 
menurunkan 
kualitas 
berliannya, salah 
satunya dapat 
dicapai inovasi 
yang pertama di 
industri perhiasan 
berlian dengan 
menggunakan 
illusion “Crown” 
Setting yang 
sempurna, 
sehingga 
memberi ilusti 
pembesaran 2X 
lebih besar. 
Berlian terlihat 
besar, terjangkau, 
namun tetap 
berkualitas. 
Menjanjikan 
konsistensi 
kualitas produk 
terbaik yang 
hanya dapat 
dilakukan dengan 
dukungan 
produksi yang 
dikontrol secara 
internal. Kini hadir 
dengan model 
bisnis O2O Store 
(Offline to Online) 
untuk melayani 
pecinta perhiasan 
berlian yang 
berkualitas tanpa 
batasan ruang 
dan waktu.

Disc Up to 12% + 
FREE ongkir ke 

seluruh Indonesia
Mandiri:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

CIMB:
Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio
XL:

Add Disc. 12% 
For minimum 

purchase IDR. 10 
mio

Promo discount 
special, up to 12% 
+ add 12% 
selama 
HARBOLNAS, 
hanya 3 Hari 
(12,13,14 
Desember 2017) 
FREE ONGKIR

31
Sevva.co

(PT Ekonomi 
Berbagi 

Indonesia) 

Sevva adalah 
tempat sewa-
menyewa online 
yang aman dan 
terpercaya. 
Temukan 
perlengkapan 
travel, 
perlengkapan bayi 
hingga kamera 
terkini yang siap 
disewa di 
Sevva.co.

Diskon 70% OFF 
All Items, 
maksimal 

potongan Rp 
100.000. Min. 
transaksi Rp 

150,000

Mandiri:

32
Global Elektronik

(CV Global 
Elektronik) 

Global Elektronik 
adalah toko ritel 
elektronik online 
yang menjual 
perangkat 
elektronik 
rumahan 
(electronic home 
appliances). 
Global Elektronik 
merupakan 
authorized 
retailler dari 30+ 
brand produk 
elektronik terbaik 
dunia.

Diskon Habis-
Habisan up to 

70% 

33 Parami Retail 
Group

Shop for Gals 
who need SWAG

Start from 89K + 
 10% cashback 

34 PT Erakomp 
Infonusa

Website E-
commerce IT 
Product

EYES! Erakomp 
Year End Sale. 
Borong habis 
harga murah 

banget

35 DoctorSlide.com

DoctorSlide.com 
menyediakan jasa 
pembuatan 
konsep dan 
desain presentasi 
(company profile, 
pitching slides, 
company update) 
secara online 
dengan pilihan 
deadline sesuai 
keperluan.

Diskon 200ribu 
untuk semua jenis 

layanan desain 
presentasi (tanpa 
minimum order). 
Gunakan kode 

promo 
"HARBOLNAS" - 

tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 

lainnya dan hanya 
berlaku di order 
per tanggal 12 

Desember 2017 
saja!

XL:
Promo spesial 

diskon 20% untuk 
semua layanan 

(tidak dapat 
digabung dengan 
bentuk promosi 
lainnya, hanya 
menggunakan 
kode promo 

eksklusif XL saja, 
tidak ada 

minimum order, 
berlaku pada 
tanggal 12 

Desember 2017)

DOKU:
Cashback Doku 

Wallet 50ribu 
untuk setiap order 
(tidak ada minimal 

order). Wajib 
memakai kode 

promo 
DOKUBOLNAS50 

- Tidak dapat 
digabung dengan 
promosi lainnya 

dan hanya 
berlaku di tanggal 

12 Desember 
2017

1. Diskon Rp 
200ribu untuk 
semua jenis 
layanan! Hanya 
selama Harbolnas 
(12/12)!

2. Pengguna XL? 
Segera temukan 
kode unik untuk 
mendapatkan 
promo spesial 
20% tidak berlaku 
minimum order!

3. Dapatkan 
Cashback untuk 
setiap order Anda 
hanya dengan 
menggunakan 
kode promo 
khusus dari 
DokuWallet!

36
MEDI-CALL
(PT. Medika 
Nusantara 
Gumilang)

Aplikasi layanan 
kesehatan on 
demand (datang 
ke rumah) Dokter 
& Perawat 

DISCOUNT 
100.000 untuk 
layanan dokter 

visit via app 
(Vaccine, Vitamin, 

& IV Therapy)

37 PT Gudangimpor 
Global Solution

Belanja barang 
impor dari situs 
luar negeri seperti 
Amazon dan Ebay 
cepat dan mudah

BUY 2 GET IDR 
200K OFF, BUY 4 

GET IDR 500K 
OFF

38 Nihonmart

Destinasi 
kecantikan anda. 
#1 Asian Beauty 
Shop in Indonesia

Disc up to 40%

Mandiri:
Disc 12%

CIMB:
Disc 12%

XL:
Disc 12%

39
KlikTeknik.com
(PT  Klik Teknik 

Indonesia 
Pratama)

KlikTeknik.com 
adalah Online E-
commerce yang 
menyediakan 
produk alat teknik 
dan industri. 
KlikTeknik ingin 
memberikan 
kemudahan 
kepada customer 
individu (B2C) 
maupun corporate 
(B2B) dalam 
proses 
menemukan 
ribuan produk alat 
teknik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
berbagai macam 
industri dan 
bisnis, yang 
disediakan oleh 
supplier ternama. 
Hal ini menjadikan 
KlikTeknik.com 
sebagai 
perusahaan 
penjualan alat 
teknik dan industri 
yang memberikan 
solusi terbaik 
untuk semua 
kebutuhan alat 
teknik Anda untuk 
industri Pertanian, 
Perkayuan, 
Horeca, 
Perbengkelan, 
Konstruksi, 
Rumah Tangga, 
dan berbagai 
bidang industri 
lainnya di 
Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

40 Moodestroom
(PT Kreasi Kriya)

Moodestroom 
adalah e-
commerce 
modest fashion & 
beauty pertama di 
Indonesia yang 
menggabungkan 
B to C dengan B 
to B dalam satu 
platform. 
Modestroom 
memiliki 
komitmen untuk 
membantu 
pengusaha 
creative di 
Indonesia untuk 
bisa memasarkan 
produknya di 
seluruh Indonesia 
ataupun dunia.

Discount up to 
50%

41
Jobb

(PT Trisula 
International Tbk)

Jobb merupakan 
produk pakaian 
pria khususnya 
untuk formal 
looks. Value 
proposition yang 
ditawarkan adalah 
proper tailoring 
construction dan 
unexpected 
details dengan 
harga yang 
terjangkau.

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

42
Jack Nicklaus

(PT Trisula 
International Tbk)

Jack Nicklaus, 
Casual Apparel 
For Men. Ciri khas 
logo "Golden 
Bear" pada setiap 
produk dan 
memberikan rasa 
nyaman bagi 
customer. Produk 
unggulan Jack 
Nicklaus adalah 
Polo Shirt yang 
tersedia dalam 
berbagai warna 
dan design

Disc 60% All 
items

Mandiri:
add 12%

CIMB:
additional 10%

XL:
additional 50rb, 
minimal belanja 

250rb

43 Banananina

A leading local e-
commerce 
providing a wide 
range of branded 
fashion 
accessories, such 
as bags, shoes, 
and many more 
with 100% of 
authenticity 
approved.

Disc up to 50%

Mandiri:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

CIMB:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

XL:
Disc 100K min 
purchased 1.5 

Mio

44
The Executive

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Lahir sebagai 
pelopor career 
fashion brand di 
Indonesia pada 
tahun 1984, The 
Executive telah 
memperluas 
jangkauannya dan 
menjadi salah 
satu Fashion 
Brand no.1. 
Dengan harga 
yang bersaing 
dipasaran, The 
Executive 
menawarkan 
fashion yang 
terjangkau oleh 
semua kalangan

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

45
Colorbox

(PT Delamibrands 
Kharisma 
Busana)

Colorbox hadir 
untuk melengkapi 
kebutuhan fashion 
anak muda 
(dengan kisaran 
umur 18-22 
tahun). Dengan 
style yang 
fashionable dan 
tentunya harga 
yang terjangkau.

Disc up to 70%

Mandiri:
Disc 25% With 
Min. Purchase 

250,000

46
myACICO.co.id

(PT Global 
Myacico 

Indonesia)

myACICO.co.id 
merupakan 
eCommerce yang 
menyediakan 
berbagai gadget, 
alat elektronik, 
kebutuhan kantor 
dan kebutuhan 
rumah tangga. 
Selain 
menawarkan 
harga yang 
kompetitif, 
myACICO juga 
menawarkan 
transaksi yang 
aman dan garansi 
produk dari outlet 
terpercaya.

Special Price 
Gadget & 

Electronics

Mandiri:
Voucher IDR 

200,000 dengan 
kode voucher 

"MANDIRI1212"

CIMB:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 
"CIMB1212"

XL:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"XL1212"

Go Points:
Voucher IDR 

100,000 dengan 
kode voucher 

"GOPOINTS1212
"

47 PT Mitra 
Dinamika Sejati

Online store yang 
menawarkan 
berbagai jenis 
produk fashion 
yang memiliki 
beberapa merek 
sesuai dengan 
target marketnya 
diantaranya 
Miyoshi Josei 
(ladies), Miyoshi 
Jeans (youth girl) 
dan Bushido 
(Man). Materi 
bahan dan teknik 
yang kami pakai 
sangat selektif. 
oleh karena itu 
selain nyaman, 
produk kami 
membuat 
penampilan 
sehari-hari mu 
lebih menarik.

Disc up to 70 % 
Start From 49900

Mandiri:
add 12%

ShopBack:
additional Disc 
10% minimal 

belanja 250 rb

XL:
additional 50 rb 
minimal belanja 

250 rb

48
MUAHunter.com
(PT Sunday Tech 

Indonesia)

MUAHunter.com, 
Booking Make Up 
Artis atau MUA 
Lebih Mudah
MUAHunter.com 
adalah website 
pertama di 
Indonesia yang 
mempertemukan 
Makeup Artist dan 
para pengguna 
jasa MUA dengan 
sistem booking 
yang mudah.
Bagi kamu yang 
berkecimpung di 
dunia MUA, kamu 
bisa mendaftar via 
MUAHunter.com 
agar lebih mudah 
dicari dan 
mempromosikan 
diri. Bagi kamu 
yang ingin 
menggunakan 
dan mencari jasa 
make up artis 
atau MUA, kamu 
dapat mencari 
pilihan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
biaya, lokasi dan 
melihat hasil 
fotonya secara 
langsung. 
MUAHunter.com 
menyediakan 
pilihan terbanyak 
dan terbaik untuk 
makeup Jakarta 
dan juga kota 
besar lainnya di 
pulau Jawa. Ayo, 
booking MUA 
favoritmu 
sekarang!

Disc up to 50% 

Mandiri:
Additional Disc 
25% maximum 

200,000,-

CIMB:
Disc 15% 

maksimum 
150,000

XL:
Disc 50ribu tanpa 

minimum 
transaksi dengan 
voucher XL1212

49
Bhinneka

(PT Bhinneka 
MentariDimensi)

Bhinneka adalah 
pelopor e-
Commerce 
Indonesia dan 
pemimpin pasar 
lokal untuk 
kategori produk 
3C: Computer/IT, 
Communication 
Technology & 
Consumer 
Electronics. 
Selain channel 
online, Bhinneka 
juga memiliki 
jaringan store 
offline sejak tahun 
2001. Bhinneka 
hanya menjual 
produk-produk 
asli dan 
bergaransi resmi, 
serta memiliki 
pusat servisnya 
sendiri untuk 
layanan purnajual 
terbaik.

Disc up to 97%

Mandiri:
disc 12% maks.

550 ribu min. 
purchase 2 juta

ShopBack:
diskon 12% maks. 

100 ribu

50 PT Lovidovi 
Indonesia

51
Jelaja

(PT Hulaa Travel 
Indonesia)

Jelaja 
(sebelumnya 
Hulaa.com) 
adalah layanan 
Online Travel 
Agent bagian dari 
PT Bayu 
Buana,Tbk yang 
fokus pada 
destinasi-
destinasi eksotis 
Indonesia. 
Keberadaan 
Jelaja.com adalah 
untuk 
mempromosikan 
Potensi 
Pariwisata 
Indonesia 
terutama untuk 
rute-rute destinasi 
bertualang kamu. 
Dengan 
Jelaja.com kamu 
dapat mengapai 
impian indah 
bertualang di 
Indonesia.

Disc Rp100rb 
untuk Rute2 

Adventureous 
Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

25% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

XL:
Additional Disc 

20% for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

Go Points:
Additional Disc 

Rp50rb for 
Adventurous 
Destinations 
Flight Ticket 
Purchase

52
Avatarstore.id 

(CV Avatar 
Solution)

Avatarstore.id 
adalah situs yang 
menawarkan 
produk elektronik 
terlengkap dan 
termurah di Bali 
dengan brand 
ternama seperti 
Samsung, Apple, 
Microsoft, DJI, 
Nintendo dan 
Dell.

Disc up to 50% + 
Gratis Ongkir 
seluruh Bali

53
Bayubuanatravel.

com
(PT Bayu Buana 

Travel Tbk)

Bayubuanatravel.
com adalah 
website resmi 
travel agent 
terbesar di 
Indonesia, PT 
Bayu Buana Tbk. 
Didukung oleh 
jaringan hotel dan 
maskapai 
penerbangan 
ternama, 
Bayubuanatravel.
com tidak hanya 
menyediakan 
layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan 
hotel, melainkan 
juga tour 
domestik-
internasional, tiket 
atraksi wisata, 
cruise, MICE, 
dokumen dan 
asuransi 
perjalanan.

IDR 200rb Tour 
Voucher for every 
online purchase

Mandiri:
Additional IDR 

100k

CIMB:
Additional IDR 

50k

XL:
Additional IDR 

75k

1. Total Tour 
Voucher sebesar 
IDR 300.000 
untuk semua 
transaksi online 
dengan Bank 
Mandiri

54
Lee Cooper 
Indonesia

(PT Lee Cooper 
Indonesia)

Toko resmi Lee 
Cooper Indonesia, 
The Original 
British Denim 
Since 1908. 
Menjual berbagai 
rangkaian koleksi 
atasan dan 
bawahan untuk 
pria & wanita 
yang pastinya 
akan buat kamu 
tampil effortlessly 
stylish.

Disc up to 70%

Mandiri:
Additional 15%

CIMB:
Additional 12%

XL:
cashback 100ribu 

min purchase 
600rb

Go Points:
25% min 

purchase 100K

1. Disc Up To 
70%

2. Free Ongkir

3. Cicilan 0% 
dengan kartu 
kredit Mandiri

55
BambiDeal.id
(PT Sandang 

Digital Indonesia)

BambiDeal.id 
merupakan situs 
belanja voucher 
diskon online 
kekinian yang 
menawarkan 
ratusan deal, 
promo, dan 
potongan harga 
dari berbagai 
brand terbaik dan 
merchant pilihan 
yang telah 
menjadi partner. 
Sebagai Start Up 
B2B2C, 
BambiDeal 
menawarkan 
kenyamanan dan 
keamanan 
bertransaksi bagi 
merchant dan 
customer, 
mengutamakan 
pelayanan yang 
cepat, ramah dan 
memuaskan 
BambiDeal 
muncul sebagai 
situs voucher 
diskon yang 
disukai kaum 
milenial.

Disc Up to 88%. 
Extra Disc 12% 
for all voucher

Mandiri:
Add Disc 25% all 
merchants, min 
purchase 100k

CIMB:
Add Disc 15% all 

merchants

XL:
Add Disc 20% all 

merchants

Go Points:
Add Disc 25% all 

merchants

1. Diskon hingga 
88% + tambahan 
diskon 12% tanpa 
syarat!

2. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Diskon 
88%

3. Voucher Value 
Haagen-Dazs dan 
Sour Sally diskon 
70%

56
Roepi store

(PT Cahaya Abadi 
Sukses)

Roepi store berdiri 
dari tahun 2016 
yang merupakan 
toko fashion 
online yang 
menawarkan 
konsep busana 
minimalis, elegan 
yang asli buatan 
Indonesia. Visi 
dan misi kami 
dapat  mendorong 
program padat 
karya yang 
diusung oleh 
pemerintah, 
dengan 
menciptakan 
lapangan kerja 
seluas-luasnya 
dan membawa 
produk lokal dapat 
 bersaing dengan 
brand fashion 
Internasional. 
ROEPI didesign 
dengan harga 
yang bersaing 
dan gratis biaya 
ongkir seluruh 
Indonesia

Disc up to 50% off 
all Item (ROEPI) 

 & Disc up to 50% 
off  BD selected 

item.

Mandiri:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card) 

CIMB:
Add disc 10% 
minimal 300k 
(Kredit Card)

57 PT  Global Auto 
Seraya

58
PT Pasar 

Swalayan Maju 
Bersama

59 PT Multipro Jaya 
Prima

60 PT Indo Lotte 
Makmur

61 Kanva Home & 
Living

Kanva was 
founded in 2015 
with a very simple 
mission. To be the 
Ultimate 
Destination for 
Home & Living 
Products by 
delivering 
products with 
value, passionate 
service and 
delightful 
shopping 
experience. Our 
ambition is to 
create 
contemporary 
home decoration 
with an eye for 
modern living. 
Through our 
commitment to 
deliver a sense of 
happiness that 
you will find in 
having the perfect 
item for your 
home, we ensure 
we only provide 
the best quality of 
products, which 
also available for 
customisation.

Disc 12% All Item

Mandiri:
Add disc 10% min 
purchase 500.000

ShopBack:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

CIMB:
Additional 10% 

discount for 
minium purchase 

500000

XL:
Additional IDR 

100.000

Go Points:
Additional 20 % 

min 100k

62
BelanjaBekas
(PT  Sachihiro 

Digitama 
Indonesia)

BelanjaBekas 
merupakan 
market place yang 
mengusung dua 
konsep yaitu
C2C (Customer to 
Costumer) User 
dapat melakukan 
transaksi ke User 
lainnya,
dan C2B 
(Customer to 
Business) User 
dapat menjual 
barangnya 
kepada 
BelanjaBekas 
dengan harga 
yang pas.
BelanjaBekas 
juga menyediakan 
fitur lelang bagi 
Customer yang 
menginginkan 
harga terbaik.

disc 12% All Item

Mandiri:
disc 25% all item 

ShopBack:
disc 25% all item 

CIMB:
disc. 15% all item

XL:
disc 20% 

63 PT  Basa Inti 
Persada

Diskon 50% All 
(Hijab) dan SP 
198.000 + 30% 

(Menswear)

64 Dewaweb
(PT Dewaweb)

Dewaweb 
merupakan Cloud 
Hosting pertama 
di Indonesia yang 
menggunakan 
100% Cloud 
Infrastructure, 
Pure SSD, 100% 
Uptime SLA, 24/7 
Ninja Support dan 
bersertifikasi ISO 
27001. Dewaweb 
berkomitmen 
untuk terus 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
membantu Anda 
sukses online.

Cashback 50% 
untuk pembelian 

minimal paket 
hosting Hunter 

tahunan

65 Ala.Me Discount All Item 
12%

66 PT Dio Teknologi 
Indonesia

Zataru adalah 
toko kosmetik 
online di 
Indonesia yang 
memiliki 
spesialisasi men-
jual parfum 
original dan 
produk kecantikan 
seperti minyak 
wangi, make up, 
skin care, 
perawatan tubuh, 
rambut dan 
lainnya. Sebagai 
pusat kosmetik 
online terlengkap, 
Zataru 
mengutamakan 
kualitas produk 
dari brand 
ternama dengan 
harga yang 
kompetitif.
Temukan 
berbagai parfum 
wanita dan 
parfum pria 
terbaik dengan 
penawaran 
menarik setiap 
harinya. 
Kemudahan 
belanja online 
yang aman dan 
menguntungkan 
melalui Zataru 
dan dapatkan 
promo menarik 
dengan diskon 
yang istimewa 
ditambah 
pengiriman gratis 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia.
Zataru.com 
terbaik hanya 
menjual barang 
asli, jika anda 
mendapatkan 
barang yang 
palsu, Zataru 
akan 
mengembalikan 
uang anda 100%.

Disc up to 80% + 
12%

Mandiri:
Disc up to 80% + 

12%

ShopBack:
Disc up to 80% + 

12%

CIMB:
Disc up to 80% + 

12%

XL:
Disc up to 80% + 

12%

Go Points:
Disc up to 80% + 

12%

DOKU:
Disc up to 80% + 

12%

67
HelloBeauty.id
(PT  Halo Grup 

Indo)

HelloBeauty.id 
adalah 
marketplace Make 
Up Artist pertama 
dan terbesar di 
Indonesia, yang 
siap membantu 
para wanita untuk 
dapat mencari 
dan memesan 
Make Up Artist 
atau jasa 
kecantikan 
lainnya sesuai 
pilihan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
budget, gaya, 
waktu, dan lokasi 
untuk berbagai 
macam acara. 
Temukan lebih 
dari 1.300 beauty 
artists, lengkap 
dengan informasi 
harga, lokasi, 
jadwal, dan hasil. 
HelloBeauty siap 
membantu kamu 
untuk tampil 
sempurna di hari 
spesialmu.

Discount 100.000 
for Beauty Artist 

booking

68 Muslimarket.com
(PT Alif Aza Asia)

Muslimarket.com 
adalah e-
Commerce 
muslim terlengkap 
pertama di 
Indonesia yang 
memadukan 
aktivitas belanja 
dengan 
membantu 
pemberdayaan 
komunitas muslim 
di Indonesia. 
Sebagai e-
Commerce Pasar 
Halal Terlengkap, 
Muslimarket.com 
selalu 
memberikan 
kemudahan 
dalam melengkapi 
kebutuhan muslim 
di Indonesia. 
Selain itu, 
Muslimarket.com 
tidak hanya ingin 
mendapatkan 
profit namun juga 
ingin membawa 
berkah bagi 
banyak orang, 
khususnya umat 
muslim di 
Indonesia. 
Muslimarket.com 
memiliki sebuah 
program "Belanja 
Sambil Berinfaq", 
yang nantinya 
ketika Anda 
berbelanja di 
Muslimarket.com, 
Anda bisa 
sekaligus 
menyisihkan uang 
Anda untuk 
berinfaq. Caranya 
adalah pada 
setiap transaksi 
yang Anda 
lakukan, ketika 
Anda ingin 
membayar 
pesanan Anda, 
terdapat option 
untuk berinfaq 
tanpa minimal 
besarannya. Infaq 
yang Anda 
berikan ini akan 
Muslimarket.com 
salurkan kepada 
organisasi 
terpercaya, yaitu 
BAZNAS. 
Muslimarket.com 
beroperasi sejak 
akhir April 2015, 
yang selalu 
berupaya untuk 
memberikan 
fasilitas 
pelayanan 
terbaiknya guna 
membantu para 
komunitas muslim 
di Indonesia untuk 
melengkapi 
kebutuhannya. 
Yuk buat 
pengalaman 
berbelanjamu 
yang aman dan 
menyenangkan 
hanya di 
Muslimarket.com.

Discount up to 
75% + voucher 

100,000

Mandiri:
Disc 20% all 
product max 

50,000

69 Minimal

Ditujukan untuk 
semua kalangan, 
design koleksi-
koleksi Minimal 
mudah dipadu-
padankan dan 
memiliki harga 
yang terjangkau. 
Pada 1 November 
2012, Minimal 
meluncurkan lini 
baru dengan 
desain dan 
material yang 
lebih eksklusif, 
yaitu Minimal 
Gold. Koleksi 
Gold ini bertujuan 
untuk menjangkau 
lebih banyak 
pelanggan yang 
mencari pakaian 
yang lebih mewah 
dengan harga 
terjangkau. 
Minimal Gold 
tersedia dengan 
jumlah yang 
terbatas dan 
hanya di store 
tertentu. 
Mengikuti 
kesuksesan 
Minimal Gold, 
pada tahun 2014 
Minimal kembali 
meluncurkan lini 
Tres Jolie dan 
Minimal Man. 
Koleksi Tres Jolie 
yang mengangkat 
tema “Parisian 
Lifestyle” 
ditujukan untuk 
perempuan 
remaja. Minimal 
juga menawarkan 
belanja online di 
www.minimal.co.i
d, serta 
menjangkau 
pelanggan melalui 
Facebook, 
Instagram dan 
Youtube.

Discount 20% 
normal items

70 PT Kleo Appara 
Indonesia

Aplikasi jual 
barang beli bekas 
aman berkualitas 
dan mempunya 
fitur baru yaitu 
untuk sewa 
barang

ShopBack:
Discount 50k 
untuk minimal 

pembelian 250k

71 PT ERRA 
GLOBAL NIAGA

Toko olahraga 
online dengan 
berbagai pilihan 
lengkap mulai 
peralatan, 
perlengkapan, 
aparel, sepatu 
hingga aksesoris 
olahraga lainnya 
dari berbagai 
cabang olahraga 
dengan harga 
murah kualitas 
terbaik.

Discount up to 
70% Tambahan 
diskon 15% utk 
produk olahraga

Mandiri:
Extra diskon 15% 

untuk produk 
produk tertentu 

tertentu hanya di 
Asports.id

ShopBack:
Diskon up to 70% 

+ 15%

CIMB:
Diskon up to 70% 

+ 15%

XL:
Dsikon up to 70% 

+ 15%

Go Points:
Diskon up to 70% 

+ 15%

DOKU:
Diskon up to 70%

72 Orami.co.id
(PT Bilna)

Orami.co.id 
(sebelumnya 
Bilna.com) adalah 
market leader 
situs ecommerce 
untuk produk ibu 
dan bayi 
terlengkap dan 
terbesar. Pertama 
kali launching 
pada 8 Februari 
2013, Orami.co.id 
menawarkan 
berbagai promo 
menarik setiap 
harinya, beragam 
pilihan metode 
pembayaran yang 
aman, gratis 
ongkos kirim serta 
fasilitas 
pembayaran di 
tempat.

Discount up to 
90% + extra 

vouchers

Mandiri:
Disc 20%

CIMB:
Disc 15%

XL:
Disc 20%

73
The Body Shop

(PT Monica Hijau 
Lestari)

The Body Shop 
adalah produsen 
produk perawatan 
tubuh dan 
kecantikan yang 
sejak dua tahun 
belakangan telah 
mengembangkan 
sayapnya ke 
dunia online. 
Kami percaya 
kecantikan sejati 
berasal dari hati. 
Bagi kami, 
kecantikan jauh 
lebih dari sekedar 
wajah cantik. 
Produk The Body 
Shop yang 
lengkap siap 
untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, 
berbagai produk 
perawatan tubuh, 
perlengkapan 
mandi, perawatan 
wajah, perawatan 
kulit hingga 
perawatan rambut 
tersedia di 
www.thebodyshop
.co.id dengan 
lengkap. Seluruh 
produk perawatan 
menggunakan 
bahan baku yang 
alami. Kami juga 
tidak melakukan 
uji coba produk 
pada hewan dan 
melakukan 
kampanye against 
animal testing 
sejak awal 
kemunculan kami. 
The Body Shop 
percaya bahwa 
kecantikan sejati 
berasal dari 
kepercayaan diri, 
vitalitas dan 
pikiran positif 
manusia. Kami 
berusaha untuk 
membangkitkan 
rasa percaya diri 
Anda melalui 
produk The Body 
Shop dan 
mempersembahk
an pada Anda 
rangkaian 
bodycare, 
skincare, 
handcare, make 
up, fragrance, dan 
mens care 
product yang 
dapat 
memancarkan 
aura dan 
mengekspresikan 
kepribadian Anda 
yang unik.

up to 50%

74 Toko online 
Kliknklik

Toko online 
Kliknklik menjual 
berbagai macam 
kategori produk 
laptop, gadget 
dan komputer. 
Mulai dari 
Ultrabook, PC 
desktop, PC 
tablet, 
Smartphone, 
Gadget, Kamera 
digital, 
Camcorder, 
Printer, Projector, 
Scanner, 
Software, hingga 
berbagai macam 
peripheral dan 
aksesoris baik 
untuk kamera, 
tablet, laptop 
maupun PC 
desktop.

Kliknklik Grand 
Sale 12.12 Disc 

up to 90% + 
Voucher 50 ribu 
khusus laptop

ShopBack:
Voucher 

shopback 
potongan 100 ribu 

khusus laptop

Go Points:
Voucher Go 

Points sebesar 50 
ribu khusus laptop

75
Mentimun.co.id 
(PT Dinamika 
Mitra Sukses 

Makmur)

Mentimun.co.id 
adalah sebuah 
market place yang 
menjual berbagai 
macam kategori 
produk seperti 
laptop, gadget, 
komputer, 
elektronik rumah 
tangga dan lain-
lain

diskon up to 
40% / Promo 

potongan harga 
max 250rb

76
Ruparupa
(PT Omni 
Digitama 

Internusa)

Ruparupa 
merupakan 
Authorized Online 
Retailer untuk 
ACE Hardware 
Indonesia, 
Informa 
Furnishings, Toys 
Kingdom, 
Krisbow, dll. 
Sebagai bagian 
dari Kawan lama 
Group, Ruparupa 
hadir untuk 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja 
produk-produk 
tersebut dalam 
satu transaksi. 
Anda bisa 
menemukan 
kategori produk 
sesuai kebutuhan 
Anda seperti 
furnitur, 
perlengkapan 
rumah tangga, 
kebutuhan 
olahraga, 
peralatan dapur, 
aksesori, 
perkakas, serta 
hobi dan gaya 
hidup. Untuk 
menunjang 
keamanan 
berbelanja, kami 
memiliki fasilitas 
pembayaran yang 
lengkap dan 
mudah. Kami 
percaya, 
kepuasan 
pelanggan adalah 
hal utama. Untuk 
itu, kami 
menjamin 
orisinalitas untuk 
semua produk 
yang kami jual 
serta 
menyediakan 
garansi resmi dari 
vendor-vendor 
terkemuka. Ayo 
nikmati 
pengalaman 
berbelanja yang 
menyenangkan 
bersama 
Ruparupa!

Disc Up to 50% + 
Serba Rp 120.000

Mandiri:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

ShopBack:
Additional Disc 
12% for normal 
price items yg 
dikirim oleh 

Ruparupa, min 
purchase Rp 

800.000 

CIMB:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

XL:
Additional Disc 

12%, min 
purchase Rp 

800.000

Go Points:
Disc 12% min 

100K
Disc 20% min 
100K for 100 

voucher

77
Tees.co.id
(PT TEES 
PRATAMA 

INDONESIA)

Tees.co.id adalah 
marketplace 
dimana setiap 
orang dapat 
berjualan 
merchandise 
tanpa modal. 
Cukup dengan 
mengupload 
karya sendiri, 
setiap orang 
dapat mulai 
berjualan karena 
manajemen 
produksi, logistik 
dan layanan 
pelanggan 
sepenuhnya 
menjadi tanggung 
jawab Tees.co.id. 
Jaringan pemilik 
toko ini membantu 
Tees.co.id 
menjadi platform 
yang 
menyediakan 
ratusan ribu 
varian produk 
mulai dari fashion, 
aksesoris sampai 
dekorasi rumah 
dan bangunan 
yang bahkan 
dapat 
dikostumisasi 
sesuai selera 
masing-masing 
pembeli. 

Disc up to 70% + 
Free Ongkir 

Seluruh Indonesia

Mandiri:
Additional Disc 

15%

XL:
Disc 20% for 

selected items

Go Points:
Disc 25% min 

100K

78 AsmaraKu.com

Dengan slogan 
Love, Health and 
Beauty AsmaraKu 
sebagai situs 
belanja online 
pertama dan satu-
satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
ribuan jenis 
produk romantis, 
kesehatan, dan 
kecantikan. Hal 
inilah yang 
menjadikan 
AsmaraKu bukan 
hanya toko online 
spesial, namun 
super special! 
Yaitu sebagai 
portal romantis 
terbesar di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri untuk 
membangkitkan 
sisi romantis 
Anda. AsmaraKu 
memberikan 
pengalaman 
berbelanja yang 
berbeda kepada 
konsumen 
dengan 
keamanan dan 
kenyamanan 
serta 
mengedepankan 
privasi. 
AsmaraKu.com 
menjamin 
pesanan dikemas 
dengan kotak 
khusus, tanpa 
logo ataupun label 
produk. 
Kebutuhan 
romantis seperti 
bunga, pasutri, 
fashion, berbagai 
kado, serta paket 
bulan madu 
dtersedia di 
AsmaraKu untuk 
menunjang 
kebutuhan 
pasangan agar 
hubungan 
semakin romantis.

Disc up to 90% & 
potongan 12% 

dan 12.000

Mandiri:
Disc Extra 12% 
tanpa minimum 

transaksi

ShopBack:
Disc 10% khusus 
kategori Fashion 

Luxury

CIMB:
Disc Extra 10% 

minimum 200.000

XL:
Disc 15.000 min 

100.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

79 Outerbloom

Outerbloom 
adalah toko 
bunga online 
tepercaya di 
Jakarta yang 
menyediakan 
kebutuhan Anda 
akan rangkaian 
bunga dan kado 
romantis lainnya. 
Untuk rangkaian 
bunga romantis, 
kami 
menyediakan 
produk Bloom Box 
dan Rose Box 
dengan kualitas 
bunga mawar 
terbaik, yaitu 
bunga mawar 
merah, bunga 
mawar putih, dan 
perpaduan bunga 
mawar merah dan 
putih. Karangan 
bunga Bloom Box 
dan Rose Box 
yang kami rangkai 
dengan 
sempurna, cocok 
untuk kado untuk 
pacar atau 
pasangan Anda 
dalam merayakan 
hari anniversary, 
ulang tahun, 
Valentine, 
engagement atau 
lamaran, dan 
momen penting 
lainnya. Kami juga 
menyediakan 
aneka pilihan 
kado romantis 
yang bisa Anda 
padukan dengan 
karangan bunga, 
seperti coklat 
(chocolate), 
boneka (doll), lilin 
(candle), dan 
gantungan kunci 
(keychain). Kami 
memahami 
kebutuhan Anda 
untuk 
membahagiakan 
orang-orang 
tersayang. Oleh 
karena itu, kami 
memastikan 
barang yang Anda 
pesan memiliki 
mutu dan kualitas 
terbaik. Kami 
yakin, tidak ada 
yang lebih 
menyenangkan 
selain melihat 
orang tersayang 
Anda tersenyum 
bahagia.

Disc up to 88%  & 
potongan 12% & 

free gift

Mandiri:
Disc Extra 15% 
khusus bunga

ShopBack:
Disc 10% khusus 
cake & hampers

CIMB:
Disc Extra 10% 
khusus kategory 

forever flower

XL:
Disc 50.000 Min 

250.000

Go Points:
Disc 25% min 

100K

DOKU:
Disc 50rb

80
www.aksenbelanj

a.com
(PT. TOYA JAYA 

INDO)

www.aksenbelanj
a.com adalah 
online shop resmi 
dan eksklusif bagi 
pemilik kartu 
kredit Bank BNI 
dan kami telah 
mendapatkan 
penunjukkan 
resmi sebagai 
penyelenggara 
online shop 
Aksenbelanja 
tersebut. Saat ini 
Aksenbelanja.com 
merupakan online 
shop yang 
menjual produk-
produk berkualitas 
dengan berbagai 
category seperti 
Otomotif, Gadget, 
Electronic, Produk 
Lifestyle termasuk 
Groceries. 
NANTIKAN 
KEJUTAN 
SETIAP HARI 
Hanya di 
aksenbelanja.com

Disc. up to 80 % 
& Gratis Ongkir

1. Voucher Tiket 
Masuk Waterbom 
Jakarta Disc 88%

2. Voucher Value 
Haagen-Dazs Rp 
100.000 Disc 70%

81
Lakupon

(PT. ONLINE 
PERTAMA)

Lakupon, Website 
Penyedia Promo 
Diskon Berbagai 
Merchant Terbaik 
Setiap Hari
Lakupon.com, 
website daily 
deals terbesar di 
Indonesia yang 
menawarkan 
berbagai promo 
voucher, promo 
diskon sampai 
dengan 90% serta 
promo produk 
dengan harga 
murah. Dapatkan 
Voucher Diskon 
Wisata, Diskon 
Restoran, Diskon 
Hotel, Paket Tour 
Murah, Paket 
Travel Murah 
yang sangat 
menarik. Tersedia 
juga berbagai 
produk pilihan 
mulai dari Barang 
Elektronik Murah, 
Promo Gadget, 
Fashion Pria 
Wanita, hingga 
Peralatan Rumah 
Tangga Murah 
lainnya. Untuk 
Anda yang ingin 
berlibur dan 
berwisata 
bersama 
keluarga, ada 
banyak Paket 
Promo Wisata 
dalam Negeri, dan 
Paket Wisata Luar 
Negeri Murah 
hanya di 
Lakupon.com. 
Belanja Online 
Murah dan 
Mudah, 
Lakupon.com 
solusinya.

Diskon Hingga 
50% + Tambahan 
Diskon 12%! *s&k 

berlaku

Mandiri:
Diskon 25%!

ShopBack:
Diskon 25%!

CIMB:
Diskon 15%

82
Cermati

(PT. Dwi Cermat 
Indonesia)

Cermati didirikan 
oleh Andhy 
Koesnandar, 
Carlo 
Gandasubrata 
dan Oby 
Sumampouw 
pada tahun 2015. 
Misi Cermati 
adalah untuk 
membantu 
nasabah untuk 
menghemat waktu 
dan uang dalam 
berbelanja produk 
finansial dan 
membuat produk 
finansial lebih 
terjangkau ke 
masyarakat 
Indonesia. 
Cermati bekerja 
sama dengan 
institusi keuangan 
dan bernegosiasi 
untuk 
mendapatkan 
penawaran 
produk terbaik 
untuk nasabahnya 
secara online. 
Bagi institusi 
keuangannya, 
Cermati adalah 
partner yang 
dapat 
berkembang 
untuk 
memperoleh 
nasabah-nasabah 
baru melalui jalur 
online.
Informasi lebih 
lengkap dapat 
ditemukan di 
www.cermati.com.

Apply kartu kredit 
 - Dapatkan 

voucher Lazada 
dan Diskon 12% + 

12% untuk 
Asuransi Mobil 

 includes lazada 
voucher (up to 

200k)

Go Points:
Disc 28% 

83
PT. 

OPENTROLLEY 
BOOKSTORE

Terlengkap di 
Indonesia, 10 juta 
buku impor via 
kurir lokal dengan 
nomor lacak.

25% off all 10 
million books

84 www.orori.com

Toko Perhiasan 
Online Pertama 
dan Terpercaya di 
Indonesia.

BELI 1 GRATIS 1 
Perhiasan Emas 

& Diskon 20+20% 
untuk Perhiasan 

Berlian

85 Seroyamart.com

seroyamart 
adalah online 
shop yang 
bergerak dibidang 
groceries. Kami 
menjual berbagai 
macam produk 
makanan, 
minuman dan 
juga kebutuhan 
rumah tangga 
lainnya. Kami 
menjual produk 
dengan kulitas 
dan harga yang 
terbaik. Kami juga 
menawarkan 
promo serta 
pengiriman untuk 
corporat. so 
tunggu apalagi 
segera berbelanja 
di website kami di 
www.seroyamart.c
om

Belanja 400 ribu 
mendapatkan 

potongan 100 ribu 
& Disc up to 90%

86
PerfectBeauty.id

(PT ORITEL 
INMOTION)

PerfectBeauty.id 
menyediakan 
lebih dari 3000 
solusi produk 
kecantikan. 
Lengkap dari 
solusi make up, 
perawatan kulit, 
hair & body dan 
juga suplemen 
kecantikan. 
Belanja aman, 
nyaman dan 
cepat dengan 
layanan full 
service dari kami:
- Terima Pesanan 
Hari Yang Sama 
(Jakarta only)
- Pilihan 
pembayaran 
aman & nyaman
- Gratis ongkos 
kirim
- Jaminan produk 
100% asli
- Jaminain Exp 
Date

Disc Up To 70%

Mandiri:
Add Disc 12%

ShopBack:
Free Product

CIMB:
Add Disc 12%

XL:
Disc Rp. 25K, min 

Pchs Rp. 200K

87
Gogobli.com

(PT. GOGOBLI 
ASIA 

TEKNOLOGI)

Gogobli.com 
adalah Toko 
online yang 
bergerak di 
lingkup kesehatan 
dan kecantikan. 
Sejak berdiri 
tahun 2011 kami 
telah dipercaya di 
seluruh indonesia 
sebagai pilihan 
utama dalam 
berbelanja online. 
kami hanya 
menjual produk 
dengan merk dan 
reputasi yang baik 
dan yang paling 
penting adalah 
telah terdaftar di 
Badan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
Indonesia 
sehingga semua 
produk yang anda 
beli di Gogobli 
aman untuk 
dikonsumsi dan 
digunakan.

Disc upto 95% + 
100k + free 
mystery gift 

88 Zilingo.com

Zilingo.com 
merupakan 
marketplace 
fashion, beauty & 
lifestyle terkini di 
Indonesia, 
Thailand, dan 
Singapore. 
Belanja dari 
ribuan penjual, 
jutaan produk, 
indie label, 
fashion designer 
kontemporer, dan 
brand 
Internasional. 
Nikmati fasilitas 
GRATIS ongkos 
kirim ke pulau 
Jawa, Bali & 
Sumatera tanpa 
minimum 
pembelian. 
Tersedia juga 
pembayaran 
ditempat (cash on 
delivery) & gratis 
pengembalian 
barang. Apalagi 
yang kamu 
tunggu? Ayo 
langsung belanja 
di 
www.zilingo.com

Disc up to 99% + 
50.000

89 SUQMA
(PT. Alif Aza Asia)

Didirikan pada 
2017, SUQMA 
merupakan brand 
pakaian modis 
yang 
memproduksi 
pakaian ready-to-
wear dengan ciri 
khas yang simple, 
modern, dan 
sentuhan detail. 
Dengan sentuhan 
Jenahara sebagai 
Creative Director 
Kami menyajikan 
penampilan 
feminim chick 
untuk acara 
formal dan 
informal. 

Discount up to 
50% + voucher 

100,000

90 www.friggia.com

91
PT. Brodo 
Ganesha 
Indonesia

Indonesia most 
creative fashion 
brand for real 
gentlemen.

Potongan harga 
hingga Rp.

500,000

92
ZEN ESERVICES 

PRIVATE 
LIMITED - ZEN 

Rooms

ZEN Rooms - 
jaringan hotel 
budget terbaik di 
Asia - selalu 
menjamin Wi-Fi 
kencang, kasur 
bersih dan 
nyaman, AC, 
shower air 
hangat, dan travel 
kit di setiap 
kamarnya. 
Customer service 
kami siap 
membantu 24 jam 
dan harga 
kamarnya mulai 
dari Rp69.000,- 
saja. Temukan 
ZEN Rooms di 12 
kota di Indonesia 
juga di Singapura, 
Hong Kong, 
hingga Brasil!

Disc up to 40% in 
all ZEN Rooms!

Mandiri:
Disc 25% in 

selected 
properties! 

Without minimum 
purchase and 

valid for all 
Mandiri CC 

holders.

ShopBac:;
Disc 25% valid for 
all ZEN Rooms!

TnC
Diskon 25%

Tanpa Minimum 
pembelian

Tanpa Maksimum 
diskon

Berlaku untuk 
masa booking dari 

12 Desember 
hingga 13 

Desember 2017
Berlaku untuk 
check-in date 

hingga 1 January 
2018

Berlaku untuk 
seluruh kamar 
ZEN Rooms 
(Termasuk 

Premium dan 
Villa)

Berlaku untuk 
pemesanan di 

website 
zenrooms.com 

dan app
Tidak dapat 

digabung dengan 
promo lain
Tidak dapat 

direfund

93
Sepulsa

(PT Sepulsa 
Teknologi 
Indonesia)

Sepulsa adalah 
platform pengisian 
pulsa dan paket 
data seperti 
Telkomsel, XL, 
Indosat, Axis, 3, 
Smartfren, dan 
Bolt, pulsa listrik 
pra-bayar, 
internet, BPJS 
kesehatan dan 
multifinance di 
Indonesia. Harus 
mengisi pulsa di 
Sepulsa? Karena 
Sepulsa 
menawarkan 
harga yang relatif 
murah dari pada 
para kompetitor, 
kecepatan, serta 
beragam nominal 
produk mulai dari 
5.000 rupiah 
hingga 500.000 
rupiah. Selain itu, 
saat ini Sepulsa 
menggunakan 
Secure Sockets 
Layer (SSL) dan 
3D secure yang 
akan memastikan 
semua informasi 
yang ada terjaga 
aman dalam 
setiap transaksi.

Sepulsa juga 
menjaga 
kenyamanan, 
kemudahan, dan 
kepuasan semua 
customer dalam 
bertransaksi 
dengan tetap 
online 24 jam 
sehingga kamu 
dapat 
 bertransaksi 
kapanpun dan 
dimana saja. 
 Tidak hanya itu, 
jika ada keluhan 
atau masalah saat 
melakukan 
transaksi, Sepulsa 
juga siap 
membantu kamu 
24 jam dengan 
kamu dapat 
menghubungi 
customer service 
di 
info@sepulsa.co
m.

Jadi, kamu gak 
perlu repot lagi 
untuk keluar 
rumah hanya 
untuk melakukan 
isi pulsa dan 
pembayaran 
bulanan kamu 
hanya perlu 
mengakses 
sepulsa.com atau 
mendownload 
aplikasi sepulsa 
melalui iOS dan 
Android.

Disc 50% Paket 
data

Mandiri:
Add Disc. 25%, 

min purchase Rp 
55.000

CIMB:
Add disc 15%, 

min purchase Rp 
55.000

XL:
Add disc 20% 

paket internet XL 
kecuali L, XL, 
2XL, 3XL min 
purchase : Rp 

55.000

94
Omiyago.com

(PT  Global 
Kuliner Ciptarasa)

Nikmati kuliner 
nusantara tanpa 
harus pergi 
ketempat asalnya. 
Melalui 
Omiyago.com 
kamu sudah 
dapat menikmati 
berbagai macam 
makanan khas 
dari setiap daerah 
di Indonesia. Beli 
oleh-oleh? Ya, 
OMIYAGO! Buah 
Tangan On The 
Go!

Disc 20% all items 
with no minimum 

purchase

XL:
Disc 20% all 

product with no 
min purchase

DOKU:
Diskon 50K min 

150K

95 Pro Beauty Care

Pro Beauty Care 
adalah situs 
kecantikan 
terpercaya dan 
terlengkap untuk 
mencari, 
menemukan, dan 
berbelanja 
berbagai produk 
kecantikan di 
Indonesia. Pro 
Beauty Care 
menyediakan 
lebih dari 4.000 
pilihan produk 
dengan harga 
terjangkau, mulai 
dari peralatan 
kecantikan dan 
kosmetik, hingga 
peralatan salon, 
spa, dan barber. 
Belanja di Pro 
Beauty Care 
sangat mudah 
dan aman dengan 
adanya konsultasi 
gratis serta 
pengiriman gratis 
ke seluruh kota di 
Indonesia. 

Diskon hingga Rp 
120,000 (all 

items)

Mandiri:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

CIMB:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

XL:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

Go Points:
Tambahan Diskon 
Rp 30.000,- Min. 

Purchase Rp 
300.000,-

96
Sayurbox

(PT Kreasi Nostra 
Mandiri)

Sayurbox 
(www.sayurbox.co
m) adalah sebuah 
online platform 
untuk 
mendapatkan 
buah, sayur dan 
produk dari petani 
dan produsen 
lokal. Sayurbox 
hadir dengan 
mengutamakan 
kesegaran dan 
kualitas dari 
bahan segar yang 
dipanen dari mitra 
petani kami.
Screen reader 
support enabled.

12 items pilihan 
serba Rp.12.000 
no min purchase

97
Avoskin
(PT AVO 

Innovation 
Technology)

Avoskin adalah 
merek produk 
perawatan 
kecantikan dari 
Indonesia, seluruh 
produk Avoskin 
tentunya sudah 
teruji klinis dan 
mengantongi ijin 
BPOM. Avoskin 
akan terus 
menjalankan 
misinya untuk 
menyediakan 
perawatan 
kecantikan yang 
100% alami 
dengan 
mengusung green 
beauty concept. 
Bekerjasama 
dengan petani 
setempat untuk 
memanfaatkan 
sumber lestari 
secara 
berkesinambunga
n, diharapkan 
Avoskin dapat 
mewujudkan etika 
bisnis yang 
sejalan dengan 
triple bottom line, 
yaitu profit, people 
dan planet. Sejak 
awal 
kemunculannya, 
Avoskin 
meluncurkan 
kampanye 
dengan tagline 
“Pesona Cantik 
Alami” Kampanye 
ini terus 
menyuarakan 
bahwa setiap 
wanita memiliki 
kecantikan yang 
sebenarnya 
sudah ada di 
dalam dirinya 
masing-masing. 
Avoskin hadir 
dengan 
mengedepankan 
keberanian, 
potensi, rasa 
percaya diri dan 
rasa cinta 
terhadap hidup 
mereka sendiri 
untuk 
menghasilkan 
karakter yang 
positif dan 
menginspirasi.

Disc 20% all items

98 Enportu
(PT  Enlogis)

Enportu 
mendampingi 
gaya hidup kreatif 
kamu dengan 
menyediakan 
beragam produk 
kebutuhan, 
peralatan, dan 
panduan di 
berbagai kegiatan 
kamu.
Untuk para insan 
kreatif, Enportu 
adalah juga 
Marketplace 
dimana kamu 
dapat pasarkan 
hasil karyamu ke 
peminat dari 
berbagai penjuru.

Disc Up To 70%

Mandiri:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

300.000

XL:
Disc. Rp. 50.000 
min Purchase Rp. 

250.000

99 Myhotelfinder

Myhotelfinder.com 
merupakan situs 
B2B eksklusif 
khusus member, 
ditargetkan untuk 
komunitas hotel 
bookers. 
Myhotelfinder.com 
menyediakan 
lebih dari 350.000 
hotel di seluruh 
dunia dengan 
harga yang 
bersaing dan 
bonus yang 
beraneka ragam. 
Keunikan dari 
myhotelfinder.com 
adalah 
Cashbacknya. 
Kamu akan 
langsung dapat 
cashback tanggal 
10 di bulan 
depannya setelah 
tamu check out

Cashback 4%

100
Finaintel Video 
Online Store 

(PT Neo Finaintel 
Indonesia)

Finaintel Video 
Online Store 
adalah divisi toko 
online dari 
Finaintel yang 
akan 
membuatkan 
video intro/outro, 
video explainer, 
video live mock 
up, atau video 
animated 
spokesperson 
dengan 
menggunakan 
logo atau teks 
Anda. Video akan 
dibuat dan 
disajikan dalam 
format mp4 
dengan berbagai 
pilihan template 
yang dapat Anda 
pilih di toko online 
kami dengan 
harga yang 
sangat 
terjangkau. Anda 
dapat 
menggunakan 
video tersebut 
untuk kegiatan 
promosi Anda 
baik di media 
online seperti 
Youtube maupun 
secara offline 
seperti 
penayangan 
langsung dalam 
event-event 
promosi Anda.

Disc 50% all items

101 Joan Corner

Joan Corner is a 
prestigious online 
mall that sell 
variety of 
authentic 
international 
beauty branded 
and other’s 
women care 
products with 
affordable price. 
Opened in 2008 
as an online 
shopping in 
Facebook,we 
have sold 
thousand of nail 
polish & others 
beauty brands 
which include the 
world’s popular 
brands. Joan 
Corner 
Empowering 
People’s Beauty 
and Care in 
Indonesia Since 
2008.

Free Shipping to 
all Indonesia, No 

minimum, No Max 
Discount

Mandiri:
Add Discount 

12%, No min, No 
max Discount

CIMB:
Add Discount 

10%, No min, No 
max Discount

102 IndonesiaX

103

SALON by 
Houzcall (PT 

Houzcall 
Teknologi 
Indonesia)

On demand 
beauty & wellness 
services at client's 
desired locations. 
Our mission is to 
improve lives 
through 
convenience. 

Disc IDR 75,000 
OFF for selected 
services with no 

minimum 
purchase

CIMB:
Additional Promo 

discount up to 
15% for selected 
services with no 
min purchase. 

XL:
Additional Promo 

discount up to 
20% for selected 
services with no 
min purchase. 

104 Voilaleather.com
Voila Leather

Voila Leather 
adalah pusat 
kerajinan produk 
kulit. Kami 
menyediakan 
beragam produk 
kulit seperti tas, 
dompet dan 
aksesoris. Misi 
kami adalah 
mempopulerkan 
produk kulit 
berkualitas 
premium dengan 
harga terjangkau. 

Disc 20% all items

105
Warungeva

Dunia Sekecil 
Warung

106
Medicalogy
PT Tekno 

Medicalogy 
Indonesia

Largest medical 
and healthcare 
supply in 
Indonesia made 
easy

Discount promo 
cuci gudang up to 

90%

107
Mesinlaundry

PT Mandiri 
Lintasbuana 
Cakrawala

Mesinlaundry.com 
is the nation's 
premier distributor 
IPSO commercial 
laundry 
equipment. We 
are a "One-stop 
solutions" offering 
an extensive 
range of products 
and services 
under one roof to 
meet the needs of 
our customers. 
We dedicate 
ourselves to 
providing the 
highest standard 
of products and 
services to our 
clients and 
continue to strive 
to fulfill our 
mission.

Disc up to 50% + 
Discount 10%

Mandiri:
Disc up to 50% + 
Discount 12% + 

Installment 6 & 12 
Month(s)

XL:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

GoPoints:
(50 Unique Code) 
Voucher Discount 

10% min 
purchase Rp 

1.000.000

108 Babyzania

Ecommerce untuk 
perlengkapan 
bayi, susu, popok, 
mainan, baju, 
stroller dan 
semua keperluan 
ibu dan anak 
terbaik di 
Indonesia. 
Temukan 
berbagai produk 
berkualitas dan 
pilihan beragam 
dan harga 
termurah. 
Berbagai 
kemudahan 
belanja online 
yang dilengkapi 
dengan GRATIS 
Ongkir dan 
menerima 
pembayaran 
dengan Kartu 
Kredit dan COD. 
Beli sekarang!

Disc s/d 80% + 
Free Shipping 

GO-SEND Same 
Day

Mandiri:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 312.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

Shopback:
1. Additional 

Diskon 12% + 
FREE GO-SEND 

Same Day 
Delivery 

(JADETABEK)
2. Maksimum 

diskon Rp 
120.000

3. Mininum 
Transaksi Rp 

300.000
4. Tidak berlaku 

untuk Susu, 
Popok & Gift 

Voucher
5. Berlaku 12-14 
Desember 2017

CIMB:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 300.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

XL:
Additional 12%. 
Min Transaction 

Rp 500.000. Max 
Cap 120.000. 

Exclude Susu & 
Popok

GoPoints:
Disc 25%. Min 
Transaction Rp 

100.000. Max Cap 
25.000. Exclude 
Susu & Popok

109
Qlassuale

Parami Retail 
Group

Shop Millenial fast 
fashion from basic 
to extraordinary 
wears

up to 75% + 15% 
cashback

GoPoints:
disc 25% min 

purchase 500K

110 Bulanmadu.com

Bulanmadu.com 
adalah 
perusahaan jasa 
travel pertama di 
Indonesia yang 
dirancang khusus 
untuk perjalanan 
bulanmadu dan 
perjalanan 
romantis lainya. 
Bulanmadu.com 
berdiri pada 
tanggal 1 Agustus 
2004 yang 
merupakan Sister 
Company dari 
Rajamice. 
Bulanmadu.com 
menyediakan 
paket-paket bulan 
madu di Bali, 
Lombok, 
Sulawesi, dan 
Jabodetabek 
dengan garansi 
harga termurah. 
Bulanmadu.com 
satu grup dengan 
Honeymoon.Asia, 
dibawah naungan 
PT. Prista 
Tehnologi 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
telah bekerjasama 
lebih dari 250 
Resort, Hotel di 
Indonesia. 
Bulanmadu.com 
menawarkan 
kepada 
honeymooners 
paket yang 
berbeda disetiap 
penawarannya 
dengan standard 
paket bulanmadu 
diantaranya 
sudah termasuk 
(Penjemputan 
Airport pulang 
pergi, welcome 
drink, romantic 
room decoration, 
makan malam 
romantis, sarapan 
setiap hari, spa & 
massage) 

extra benefit di 
beberapa paket

XL:
disc. 500K for 

selected package

GoPoints:
Disc IDR 50K 
untuk paket 
honeymoon

111 Subur Furntiure

Toko Subur 
adalah Toko 
furniture, matras, 
sofa dan 
peralatan kantor 
yang selalu 
memberikan 
harga menarik, 
barang terlengkap 
dan kualitas 
terbaik.

Disc up to 70%

112
Vinotiliving.com
PT Graha Vinoti 

Kreasindo

Simple. Elegant. 
Timeless.
Beberapa kata 
yang 
menggambarkan 
style Vinoti Living. 
Didirikan di 
Jakarta pada 
tahun 1999 untuk 
melayani 
kebutuhan 
furniture & 
accessories untuk 
rumah tinggal, 
Vinoti Living 
memiliki lebih dari 
20 toko di Jakarta, 
Surabaya, Bali, 
Medan, 
Pekanbaru, 
Palembang, 
Bandung, dan 
Yogyakarta. Kini 
Vinoti Living 
membawa 
kemudahan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
memperluas 
pemasaran dan 
penjualan secara 
online di 
vinotiliving.com

Disc up to 50% off

113
Pegipegi

PT Go Online 
Destinations

Pegipegi adalah 
biro agen 
perjalanan 
berbasis online 
terkemuka di 
Indonesia. Kami 
hadir 
menawarkan 
ribuan pilihan 
hotel, perjalanan 
dari berbagai 
maskapai 
penerbangan 
untuk tujuan 
domestik dan 
internasional, 
serta perjalanan 
kereta api dengan 
berbagai kelas. 
Segera download 
aplikasinya untuk 
dapatkan harga 
lebih murah dan 
lebih praktis!

Disc hotel 10%

Mandiri:
Disc Hotel 12%

CIMB:
Disc Hotel 10%

GoPoints:
Disc Hotel 12%

114 Natural Farm

Natural Farm 
adalah natural 
health food chain 
store pertama di 
Indonesia. Sejak 
1995, Natural 
Farm menjadi 
destinasi utama 
bagi masyarakat 
Indonesia yang 
peduli akan 
kesehatan dan 
kecantikan alami.

Disc up to 70% + 
Free Delivery (min 

pembelanjaan 
100rb)

Mandiri:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

Shopback:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

CIMB:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

XL:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

GoPoints:
add disc 12%, 

dapat digabung 
dengan promo 
lain, max disc 

100k

115
Msigonline

PT Asuransi 
MSIG Indonesia

msigonline.co.id is 
a quick travel 
insurance solution 
for you and your 
family. MSIG 
Online is part of 
PT Asuransi 
MSIG Indonesia, 
one of the largest 
joint venture 
general insurance 
company in 
Indonesia and a 
member of the 
largest general 
insurance group 
in Japan. We 
have been 
operating in 
Indonesia for 
more than 40 
years and 
experiencing 
continuous 
increase 
throughout the 
year. Travel more, 
worry less.

Discount 12% + 
12% for travel 

insurance

116
Maision

PT Manyu 
Sejahtera 

(MAISION)

A CURATED 
WOMEN ONLINE 
STORE / Carried 
brand from 
Australia, 
Singapore, 
Indonesia, and 
England

Disc 12% + 12%

117

Bawaberkah
Bawa berkah 
(managed by 

Yayasan Dompet 
Dhuafa)

Bawa Berkah 
adalah platform 
donasi digital 
untuk 
memudahkan 
Anda 
mendukung 
berbagai macam 
gerakan kebaikan 
dari yayasan, 
organisasi dan 
komunitas 
terpercaya di 
seluruh Indonesia. 
Bersama 
BawaBerkah, 
Anda bisa
berdonasi (zakat, 
wakaf, sedekah 
dan donasi lain) 
secara lebih 
praktis,
aman dan luas 
manfaat. Bawa 
Berkah adalah 
platform 
crowdfunding 
yang dibentuk 
oleh Dompet 
Dhuafa bertujuan 
untuk 
memudahkan 
lembaga dan 
masyarakat dalam 
menggalang dana 
publik dengan 
lebih mudah, 
aman, nyaman 
dan transparan. 
Didukung dengan 
kemudahan 
pembayaran 
online, bawa 
berkah hadir 
menjadi solusi 
untuk masyarakat 
dalam membantu 
penggalangan 
dana untuk 
aktivitas sosial. 
Bawa Berkah 
didesain untuk 
khusus bidang 
sosial dan 
menampung 
banyak aspek, 
mulai dari donasi, 
relawan sampai 
donasi barang 
(ventura)

118
Rschtruetype

CV. Sailan 
Industries

Sch were 
 established in 
 1997 by the 
founders, who 
had idealism to 
engendering 
creative and 
flexible products, 
while at the same 
time representing 
the  youth 
lifestyle. The idea 
was encouraged 
by a 
skateboarding 
community, which 
was not only 
about sport, but it 
was also became 
a certain lifestyle. 
That idealistic 
thought then was 
exposed into style 
of fashion that 
could be used by 
either local or 
international 
community. As 
ones of clothing 
industry pioneers 
in Indonesia, Sch 
has own specific 
design concept, 
which make Sch 
different from 
other clothing 
companies. This 
concept is called 
contemporary 
design, which is a 
modern design 
concept that feels 
 and absorbs the 
aspects of life 
especially in the 
youth scene, to be 
expressed into 
new perspective. 
This design 
concept  covers 
area of music, 
sport, lifestyle, 
culture, 
government 
policy, violence, 
environment, 
poverty and 
modernism. Every 
issue were 
absorbed and 
used as an idea 
mean for concept 
 of product 
design, which is 
then put into 
production 
process. Head to 
rschtruetype.com 
for more 
information.

Free Ongkir 
Tanpa Syarat 
Semua Kota 

Indonesia

119
Persebayastore

PT DETEKSI 
BASKET LINTAS 

INDONESIA

Persebaya Store 
merupakan unit 
retail yang 
didirikan untuk 
menjadi support 
dalam 
membangun 
image baru 
tentang klub 
Persebaya. 
Sebagai pusat 
penjualan 
merchandise 
resmi Persebaya 
(Official 
Merchandise 
Store), yang 
berarti setiap 
pembelian 
merchandise di 
Persebaya Store, 
secara langsung 
kamu juga turut 
mensupport dan 
berkontribusi 
untuk klub 
Persebaya 
Surabaya ~ 
#BanggaBeliAsli

Up to 50%

XL:
Additional Disc 

+10%. No 
minimum 
purchase

120
Thebridedept
PT Multikarya 

Pundi Sejahtera

The Bride Dept 
adalah online 
platform yang 
memiliki fokus 
pada industri 
pernikahan. 
Selain 
menyediakan 
inspirasi dan 
informasi untuk 
para calon 
pengantin, The 
Bride Dept juga 
menjual produk-
produk yang 
dapat digunakan 
ketika 
mempersiapkan 
pernikahan, 
seperti Wedding 
Planner Book. 

Disc 15% all items

121
Kicaukecil
PT Banua 
Caturdaya 

Internetindo

Kicau Kecil 
menawarkan 
produk fashion 
anak & bayi 
dengan desain 
yang unik, hasil 
kurasi dari brand 
lokal maupun 
internasional. 
Koleksi Kicau 
Kecil berisi lebih 
dari 5000 produk, 
dengan kategori 
Boy’s Clothing, 
Girl’s Clothing, 
Footwear, Cloth 
Diaper, 
Accessories dan 
Books, Art & Gift. 
Kicau Kecil 
mengerti adanya 
tantangan 
keterbatasan 
waktu Bunda 
masa kini yang 
memiliki banyak 
peran tetapi tetap 
ingin memberikan 
yang terbaik untuk 
si kecil dengan 
memberikan 
kemudahan 
berbelanja, 
produk ready-
stock yang 
berkualitas, dan 
pengiriman ke 
seluruh Indonesia.

Disc up to 60%

Mandiri:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

CIMB:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

XL:
additional disc 
12% minimal 
belanja Rp 

500,000

122
www.ibox.co.id
(PT Data Citra 

Mandiri)

iBox adalah Apple 
Premium Reseller 
terkemuka di 
Indonesia yang 
mengkhususkan 
diri dalam produk-
produk Apple dan 
berbagai macam 
aksesoris 
pelengkap, 
software dan 
produk lainnya.

Cashback up to 
Rp. 2 jt for iPhone

123
Wearinasia

(PT ANDREW 
ALBERT JAMES)

Online & Offline 
retailer untuk 
produk travel and 
adventure yang 
bisa diakses via 
situs dan jaringan 
offline experience 
store 
Wearinasia.com 
di Indonesia. 
#discovertheundis
covered

Disc. up to 12% 
with Maximum 

Disc. Rp120.000,-

124 Masari Group

E-commerce yang 
merupakan 
perkembangan 
dari high end 
offline store 
Masari. Destinasi 
belanja untuk 
para fashionista. 
Hadir dalam 
berbagai pilihan 
brand premium 
mulai dari fashion, 
beauty, hingga 
lifestyle, lokal 
maupun 
internasional. 
Desainer lokal 
seperti Sapto 
Djojokartiko, 
Kraton, Patrick 
Owen, Fbudi, dan 
masih banyak 
lagi. 

Sale 20% off 
selected items

125 PT Konsula 
Amarta Nusantara

Lemonilo is a 
healthy lifestyle 
ecosystem in a 
mission to enable 
a healthier & 
happier 
Indonesia. With 
technology at our 
core, we curate, 
create & distribute 
affordable heathy 
& natural products 
from Indonesia to 
the world. Our 
users love us 
because we are 
the only company 
in Indonesia that 
check the 
ingredients of 
every product 
displayed at 
Lemonilo, and 
ensure it is safe 
for us.

disc 12% selected 
brands + 12% 

 min purchase Rp.
200.000

Mandiri:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

ShopBack:
disc 15% untuk 

produk yang 
dikirim Lemonilo

CIMB:
Disc 20% max 

disc Rp100,000 
untuk produk 
yang dikirim 

Lemonilo

XL:
disc 20% max 

disc Rp.
100,000untuk 
produk yang 

dikirim Lemonilo

Go Points:
disc 25% min 

100,000

126
PlazaHidayah.co

m
(PT Hidayah 
Insan Mulia)

PlazaHidayah.co
m merupakan 
official e-
commerce 
website produk-
produk dengan 
brand AlQolam 
dan Impressa, 
fokus dari produk 
produk yang di 
jual di 
PlazaHidayah.co
m adalah produk 
yang bernuansa 
islami dan dengan 
menggunakan 
tehnologi terbaru.

Disc.up to 60% + 
Voucher + Free 

Ongkir 
Jabodetabek 

Jabar

XL:
Diskon Tambahan 

20% tanpa 
minimum 

pembelian

Go Points:
- Voucher 50.000 
tanpa minimum 
pembelian. utuk 
penaggan baru

127
Bel.Corpo

(PT Tritunggal 
Mega Persada)

Bel.Corpo

Bel.corpo adalah 
sebuah ‘brand’ 
fashion yang 
berdiri pada tahun 
2016.
Bel.corpo berasal 
dari bahasa Itali 
dengan arti 
‘Beautiful Body’, 
dengan filosofi 
tersebut kami 
melihat bahwa 
setiap wanita 
layak memiliki 
pengalaman 
fashion tersendiri 
tanpa terkecuali. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
produk fashion 
terkini.Maka 
Bel.corpo 
menyediakan 
jangkauan size 
yang cukup 
banyak, dimulai 
dari size 8 UK 
hingga 18 UK.
Produk yang kami 
jual antara lain :
-        Tops
-        Bottoms
-        Outter wear
-        Casual 
Active Wear
Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
 Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Up to 70%

128 PT Cakra Tekno 
Investama

Free Ongkir + 
Diskon all item

129 CV Global 
Elektronik

130 Tenun Eboon

Disc up to 50 % 

Go Points:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

DOKU:
disc 50% +25% 

on sale and
disc 25% on 

regular

131
Socialita Looks
(PT Socialita 
Looks  Com)

Sebagai salah 
satu Toko online 
Perhiasan Emas, 
Socialita Looks 
menawarkan / 
menyediakan dan
menjamin 
Perhiasan Emas 
yang kami jual 
berstandar tinggi 
dan dengan harga 
yang terjangkau.
Perhiasan Emas 
yang kami 
sediakan adalah 
Cincin Kawin, 
Cincin Pria, Cincin 
Wanita,
Cincin Batu Mulia, 
Anting, Liontin 
dan Gelang.

disc. 12%, Free 
Ongkir

132
Fave

(PT Disdus 
Indonesia)

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

Disc uo to 80%, 
serba Rp 12,000

133
Lazada
(PT Ecart 
Webportal 
Indonesia)

Lazada sebagai 
e-commerce 
nomor satu di 
Asia Tenggara – 
hadir di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, 
Singapura, 
Thailand dan 
Vietnam. Dengan 
lebih dari 250 juta 
SKU dari berbagai 
brand lokal dan 
internasional, 
Lazada 
menawarkan 
beragam variasi 
produk dalam 
berbagai kategori 
mulai dari barang 
elektronik hingga 
barang keperluan 
rumah tangga, 
mainan, fashion, 
perlengkapan 
olahraga dan 
kebutuhan sehari-
hari.  Lazada 
menghadirkan 
berbagai metode 
pembayaran, 
termasuk cash-
on-delivery 
(COD), pelayanan 
konsumen yang 
menyeluruh, 
Gratis Onkir dan 
layanan 
pengembalian 
barang yang 
mudah melalui 
jasa pengiriman 
first dan last mile 
milik Lazada, dan 
juga bersama 
lebih dari 100 
mitra logistiknya. 

Discount up to 
85% + Free 

Ongkir

Mandiri:
disc 25% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

ShopBack:
disc 25% cap Rp 
25.000 no min. 

purchase
valid for storewide 

excld restricted 
products

CIMB:
disc 15% cap Rp 

40.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

XL:
disc 20% cap Rp 

30.000 min 
purchase Rp 

99.000
valid for storewide 

excld restricted 
products

Go Points:
Disc. 25% cap 
30K min. 100K 

valid for storewide 
excld. restricted 

products

DOKU:
Disc 50k min 

purchase 150k

134 Flip-it!
(Flipit Indonesia)

Flipit (Flip-it!) 
adalah situs 
global terbesar 
dimana Anda bisa 
menemukan deal 
terbaik di toko/
gerai online Anda. 
Flipit.com aktif di 
25 negara, di 5 
benua di dunia 
termasuk negara-
negara di Eropa, 
Amerika, 
Singapore, Brazil, 
dan lain 
sebagainya. Flipit 
Indonesia hadir 
untuk melayani 
Anda dengan 
menulusuri pasar 
kupon online di 
Indonesia demi 
memfasilitasi 
pengalaman 
berbelanja Anda. 
Flipit juga 
menyediakan 
solusi pemasaran 
yang unik yang 
menjangkau 
audiens global 
ataupun lokal 
secara unik dan 
telah teruji oleh 
berbagai merek-
merek dunia 
seperti Amazon, 
Nike, Under 
Armour, Microsoft, 
IKEA, Uber.

Voucher Hingga 
50% ekstra 

discount

135
Tokokasur.com
(Simpati 
Furniture)

Tokokasur.com 
merupakan pusat 
penjualan Spring 
Bed & Furniture 
TERBESAR, 
TERLENGKAP, 
dan TERMURAH. 
Dapatkan disc 
hingga 70% dan 
tambahan disc 
hingga 10% 
selama promo 
HARBOLNAS 
berlangsung. 
Tokokasur.com 
dikelola oleh 
Simpati Furniture 
yang sudah 
berdiri sejak 1978. 

Disc s/d 50% + 
20% + 10%

136 Klinik Estetika dr 
Affandi

Healthy skin is 
everyone dream, 
not only women 
but also men, not 
only for they who 
had aged but also 
they who are 
young and 
dynamic. Klinik 
Estetika dr. 
Affandi, which 
was established 
since 1988, had 
been the market 
leader in providing 
a high standard 
medical treatment 
in dermatology. 
Today we are the 
first esthetic clinic 
who provide 
Online 
Consultation 
through our 
website and 
mobile application 
to support people 
with busy lifestyle. 
Because we are 
here to make sure 
that everyone at 
all age get the 
best dermatology 
treatment at its 
best.

Disc 15 % untuk 
total pembelian 
product beauty 

commerce

137 ALOES

Aloes is dedicated 
in showcasing the 
traditional style 
through a modern 
medium, creating 
a feature that 
reminisces past 
as we look 
forward. We 
appreciate 
simplicity in 
materials, and aim 
to design products 
that comes with 
age that 
incorporates the 
plain with 
patterns. We aim 
to create pieces 
that invokes 
sustainable 
beauty.

Disc. 15% on 
selected items 

138
Khakikakiku
(PT. Cahaya 
Anugerah 
Sentosa)

Khakikakiku 
adalah brand lokal 
Indonesia yang 
berfokus dalam 
menyediakan 
produk footwear, 
bags, dan 
accessories yang 
berkualitas dan 
tentunya dengan 
harga terjangkau.
Nikmati diskon 
spesial hingga 
70% + 10% 
 Cashback 
Reward Point 
untuk 
pembelanjaan 
berikutnya

Discount Up to 
70% + Free Gift 

with Minimal 
Purchase 

139 PT Optik Melawai 
Prima

Sale Up to 70% 
Off

Mandiri:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

CIMB:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

XL:
Extra discount 

10%, no minimum 
spend

140
Outger

PT. Riza Visi 
Global

- Casual Active 
Wear Disc 12% all items

141 Mapemall
MAP EMALL.com

MAP EMALL.com 
adalah situs 
tujuan gaya hidup 
premier di 
Indonesia. 
Portofolio kami 
meliputi 75 merek 
internasional dan 
memberikan 
pengalaman yang 
istimewa bagi 
pelanggan adalah 
tujuan kami. 
Dengan berbagai 
kategori produk, 
kami adalah 
tempat belanja 
serba ada untuk 
segala kebutuhan 
gaya hidup Anda. 
MAP EMALL.com 
adalah bagian 
dari PT. Mitra 
Adiperkasa Tbk. 
(MAP) yang 
merupakan 
perusahaan ritel 
terdepan di 
Indonesia, 
dengan lebih dari 
1.900 toko dan 
portofolio yang 
sangat beragam. 
Mulai dari 
olahraga, fesyen, 
pusat 
perbelanjaan, 
anak-anak, 
makanan & 
minuman, dan 
produk gaya 
hidup. Brand-
brand ternama 
kami adalah 
Starbucks, Zara, 
Marks & Spencer, 
SOGO, SEIBU, 
Debenhams, 
Oshkosh B’ Gosh, 
Reebok dan 
masih banyak 
lagi. Kami juga 
tercatat di Bursa 
Efek Jakarta dan 
termasuk dalam 
20 besar 
Perusahaan Yang 
Paling Dikagumi 
(Most Admired 
Companies) versi 
majalah Fortune 
Indonesia di tahun 
2012 serta Top 40 
Companies versi 
majalah Forbes 
Indonesia di tahun 
2011. Dengan 
lebih dari 23,000 
karyawan, MAP 
juga merupakan 
distributor merek 
olahraga, anak-
anak dan gaya 
hidup terdepan. 
Silakan klik di sini 
untuk 
mengunjungi situs 
web perusahaan 
kami dan 
mengetahui lebih 
banyak tentang 
MAP dan merek 
kami.

Sale Up to 70% 
Off

142
Unipin

PT Dua Puluh 
Empat Jam 

Online

Bel.Corpo 
memberikan 
pengalaman 
belanja Online 
yang mudah, 
meyenangkan 
dan terpercaya. 
Untuk 
memuaskan 
pelanggan 
dengan koleksi 
baru dan promo 
diskon yg menarik 
setiap harinya. 
Bel.Corpo 
menawarkan 
keutungan seperti 
retur produk 
(pegantian size) 
yg tersedia.

Bonus 12% 
UniPin Credits

143
Serbapay

PT Monetize 
Indonesia

serbaPay adalah 
transaksi 
pembayaran 
online yang 
melayani pasar 
Indonesia. Kami 
memungkinkan 
pengguna untuk 
melakukan 
pembayaran pada 
barang online baik 
fisik maupun 
digital. 
kami 
menyediakan 
pilihan 
pembayaran yang 
mudah dan 
melayani lebih 
baik di 
bandingkan 
dengan metode 
pembayaran yang 
sekarang sudah 
ada seperti cash , 
kartu kredit, cek , 
dan lain nya untuk 
masyarakat 
Indonesia.

Cashback 10% 
Serbapay Points

144
Radatime

CV. Rada Cipta 
Jayaindo

RADATIME 
adalah Pusat Jam 
Tangan Original 
Indonesia. Selalu 
hadir dengan 
memberikan 
layanan 
profesional dan 
produk-produk 
yang berkualitas, 
RADATIME tampil 
sebagai salah 
satu pemain 
besar di dunia 
Retail Jam 
Tangan Original. 
Sampai saat ini 
tersedia lebih dari 
70 Brand ternama 
dan akan terus 
bertambah demi 
kepuasan para 
pecinta jam 
tangan original 
khususnya di 
Indonesia. Tidak 
hanya itu, 
RADATIME selalu 
berusaha untuk 
ikut serta dalam 
membangun 
Indonesia melalui 
kampanye 
#AyoOnTime 
demi memberi 
kesadaran atas 
pentingnya arti 
dari waktu. 
RADATIME - Your 
Watch, Your 
Personality.

Discount up to 
80% + Voucher 
75ribu + Extra 

Discount up to 8% 
+ Free Shipping 

120ribu

Mandiri:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

GoPoints:
Extra Disc 25% 
Min Pembelian 

100k

Gratis ongkir ke 
seluruh indonesia 
(Max Rp120.000)

Discount Up To 
80%

Member baru 
dapat voucher 
75.000

145
Reclays

PT. Reclays 
Purnama Cipta

Reclays ialah 
perusahaan 
pakaian yang 
didirikan sejak 
tahun 2007. Hal 
yang menjadi 
prioritas kami 
adalah 
membangun 
sebuah ciri khas 
yang dikombinasi 
dengan nilai 
estetika melalui 
produk-
produknya. 
Reclays juga 
terinspirasi oleh 
hal-hal yang kita 
lihat dalam 
kehidupan sehari-
hari, baik dalam 
skala yang besar 
maupun kecil. 
Karena, kita 
percaya setiap 
ada imajinasi 
yang tergabung 
dalam hal 
tersebut, hal yang 
biasa pun bisa 
menjadi daya tarik 
tersendiri. Untuk 
produknya, kami 
selalu berusaha 
mempertahankan 
standar kualitas 
yang tinggi 
sebagai bentuk 
keseriusan dalam 
melakukan hal ini, 
karena kami 
percaya bahwa 
itulah satu-
satunya cara 
untuk selalu 
memperbaiki diri.

Discount Up To 
50%

146
Tufshoes

PT. TUF Sepatu 
Indonesia

Tuf Shoes 
merupakan salah 
satu brand Sandal 
dan Sepatu yang 
berasal dari 
Bandung dan 
terlahir sekitar 
tahun 2010. 
Dimana brand 
kami lebih 
memilih 
berfokuskan 
kepada Sandal 
dan Sepatu 
karena kami 
percaya bahwa 
tiada aktivitas 
tanpa 
menggunakan 
alas kaki, maka 
kami akan 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian. 
Selain 
memberikan 
kenyamanan 
untuk kaki kalian, 
Sandal dan 
Sepatu dari kami 
pun terlihat 
modern dan 
praktis. Tuf Shoes 
dibuat oleh 
tangan lokal yang 
terampil dan 
mempunyai skill 
tinggi dalam 
pembuatan 
Sandal dan 
Sepatu. Kami 
memilih sendiri 
bahan yang 
terbaik untuk di 
produksi. Jika 
anda sering 
melakukan 
aktivitas diluar 
ruangan, kami 
menjamin produk 
kami pantas 
menjadi pilihan 
anda.

Discount Up To 
50%

147 Proudly
Proudlyshoes

Proudly adalah 
brand lokal sepatu 
dan assesoris 
yang memberikan 
kenyamanan 
dengan gayanya 
yang simple dan 
casual namun 
tetap terlihat chic!
Nikmati diskon 
sampai dengan 
50%!

Discount Up to 
50%

148 Nokha

Nokha adalah 
brand sepatu 
wanita untuk 
traveling. Sepatu 
Boots selalu 
menjadi andalan 
para Nokha 
Fellas.

Discount 12%
+12% for New 

Arrival Products

149 Momobil.id
Adira Momobil

150
Jummakids

PT Jumma Multi 
Indonesia

Jummakids 
adalah brand 
fashion anak dari 
Bandung. 
Jummakids selalu 
mengedepankan 
desain yang unik 
dan berbeda yang 
menjadi ciri 
khasnya. 
Berbagai pilihan 
atasan, bawahan, 
jaket, sampai 
dress anak bisa 
didapakan oleh 
Moms untuk Si 
Kecil yang ceria 
dan aktif.

Discount up to 
50% and get more 

deals

151 Hijabchicofficial
HijabChic

HijabChic adalah 
merek hijab yang 
didirikan 7 April 
2011. HijabChic 
adalah kibaran 
baru di dunia 
hijab, kami 
menyediakan 
produk siap pakai 
dengan motif dan 
design yang 
berwarna. Koleksi 
kami hanya 
diperuntukkan 
bagi wanita 
muslimah yang 
berani tampil 
sederhana dan 
jelita di saat yang 
bersamaan. Tidak 
ada batasan 
ketika kamu 
memakai 
HijabChic. 
Kesederhanaan 
adalah nama 
tengah kami, 
hanya dengan 
memakai satu 
produk kami kamu 
akan terlihat 
memukau. Kami 
mempunyai 
bahan yang 
bagus dan tim 
yang baik yang 
menghasilkan 
semua koleksi. 
Kami ingin 
melayani kamu 
dengan kepuasan 
akan mode hijab. 
Jadi janganlah 
ragu untuk 
memakai 
HijabChic. 
Rasakan 
kegembiraan 
bersama 
HijabChic.

Discount up to 
70% * Selected 

items 

152
Whizliz

PT Lino Walden 
Teknologi

Whizliz.com 
merupakan 
perusahaan yang 
bergerak dibidang 
e-commerce yang 
menjual berbagai 
perhiasan emas 
dan berlian 
secara online. 
Keunggulan yang 
kami miliki adalah 
semua perhiasan 
yang ada di 
website kami 
adalah ready 
stock dengan 
kualitas terbaik, 
dan memiliki 
banyak model 
yang menarik. 
Keunggulan 
lainnya adalah 
kami menerima 
money back 
guarantee selama 
7 hari, dan semua 
perhiasan yang 
kami jual, memiliki 
sertifikat, 
sehingga dapat 
dijual kembali ke 
website kami atau 
ke toko emas 
lainnya. Dan kami 
pastikan 
pengiriman yang 
dilakukan AMAN, 
sehingga barang 
bisa sampai ke 
tangan Anda 
dengan kondisi 
baik. Kelebihan 
kami yang lainnya 
adalah 
pengiriman yang 
cepat. Dapatkan 
perhiasan emas 
dengan harga 
terjangkau tanpa 
harus ke toko 
emas.

Discount 30% for 
all items

153
Geoff-max
PT Geoff 

Maksimal Jaya

Geoff Max adalah 
brand sepatu laki-
laki asal Bandung. 
Banyak pilihan 
sepatu sneakers 
basic dengan 
harga sangat 
terjangkau. 
Dilengkapi juga 
dengan kaos, 
kemeja, dan 
aksesoris lainnya 
yang bisa bikin 
gaya semakin 
keren. This is 
Geoff Max. Let us 
kick the world ass!

Discount up to 
35% and get free 

shipping

154 Kaycollection
PT Koleksi Jaya

Kay Collection 
is a convenient 
beauty shop, 
devoted in 
providing the 
complete 
beauty 
essentials. 
Focusing on 
quality, we 
import and 
distribute 
premium 
beauty care, 
skincare and 
oralcare 
products to 
Indonesia.

Up to 80% OFF

156
Foodgasm

PT Net Bit Asia - 
Foodgasm 

Foodgasm hadir 
dengan lebih dari 
800 restoran yang 
menyediakan 
kemudahan 
pesan makan 
online untuk 
takeaway dan 
dine-in. 
Terhubung 
dengan dapur dan 
kasir restoran 
yang membuat 
pelanggan tidak 
perlu ANTRI dan 
bisa memesan 
makanan lebih 
cepat (order 
ahead feature). 
Solusi pesan 
makan terbaru 
yang hadir di 
Jadetabek, 
Bandung dan Bali. 
Aplikasi 
Foodgasm 
tersedia di iOS 
dan Android. 

Discount 80% 
(maksimum disc 
25k) + Additional 

10k (for next 
purchase)

- Additional gift Rp 
10.000 for next 

purchase
- No minimum 

purchase
- Max disc 25k

- Disc 80%
- All restaurants 
on Foodgasm 

Mandiri:
"Discount 25% 
(max disc 40k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 40k

- Disc 25%
- Valid in all 

restaurants on 
Foodgasm "

CIMB:
Discount 15% 
(max disc 30k)
- No minimum 

purchase
- Max disc 30k

- Disc 15%
- All restaurants 
on Foodgasm 

XL:
Disc 20% (max 
discount 30k)

- Kode voucher : 
XLFOOD

- No minimum 
purchase

- Max disc 30k
- Disc 20%

- All resto on 
Foodgasm 

Doku:
"1. Direct 
Discount 

- Disc 50k minimal 
purchase 100k

- Kode: 
Dokubolnas50

2. Cashback 
Promo: 
- Kode: 

DokubolnasCB
- No minimum 

purchase
- disc 10% (max 

disc 50k)
- No minimum 

purcahse "

157
Sociolla

PT Social Bella 
Indonesia

Sociolla adalah 
destinasi online 
terlengkap dan 
terpercaya untuk 
produk-produk 
kecantikan di 
Indonesia. 
Dapatkan produk 
kecantikan yang 
terjamin asli dan 
memiliki BPOM, 
dikirim langsung 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount up to 
70% on selected 

items

Mandiri:
Extra Potongan 

Harga Rp 50,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

CIMB:
Extra Potongan 

Harga Rp 25,000 
untuk pembelian 
min. Rp 500,000

158
Qlapa

PT Qlapa Kreasi 
Bangsa

Discount up to 
100%

159
Hargadunia
PT Global 

Technology 
Resources

Hargadunia 
adalah situs 
belanja online 
yang 
menyediakan 
produk luar 
negeri / 
International 
Shopping. 
Seluruh produk di 
Hargadunia 
berasal dari 
Amazon, Ebay, 
Puritan, Target, 
Walmart, Lego, 
dll. Customer bisa 
memesan 
berbagai macam 
produk dari 
semua situs Luar 
Negeri melalui 
Hargadunia.

Disc 88% + 
Voucher 120k

Mnadiri:
Discount 25%. No 

Minimum. 
Maksimum 200k

Berlaku untuk 
Mandiri Kartu 

Kredit

Shopback:
Discount 15%. No 

Minimum. 
Maksimum 150k

160 www.peto.pet
PT PETO

discount 10% all 
shop product + 
discount 20 ribu 
per grooming 

161
Bukalapak

PT 
Bukalapak.com

Bukalapak 
merupakan pasar 
online terbesar di 
Indonesia. 
Bukalapak adalah 
sarana jual beli 
online dari 
konsumen ke 
konsumen (C2C) 
untuk transaksi 
satuan maupun 
dalam jumlah 
banyak melalui 
aplikasi mobile 
dan website. Saat 
ini Bukalapak 
memiliki anggota 
komunitas yang 
tersebar di lebih 
dari 80 kota di 
seluruh Indonesia.
Di 2016 lalu, 
Bukalapak 
menerima Tanda 
Kehormatan 
Satyalancana 
Wira Karya, yang 
diserahkan 
langsung oleh 
Presiden Joko 
Widodo sebagai 
bentuk 
penghargaan 
Negara atas jasa 
dan darma bakti 
kepada Bangsa 
dan Negara 
sehingga bisa 
dijadikan teladan 
bagi orang lain. 
Saat ini 
Bukalapak 
memiliki lebih dari 
satu juta Pelapak 
dan anggota 
komunitas yang 
tersebar di 
seluruh Indonesia. 
Untuk informasi 
lebih lanjut, 
silakan kunjungi: 
http://
bukalapak.com/

Discount up to 
80% marketplace 
+ cashback 20%

162 Thewoofr
WOOFR PTE LTD 

WOOFR 
Indonesia is a 
tech startup that 
aims to resolve 
pain-points in the 
lifestyle space 
with data 
analytics.
What we do at 
WOOFR:
Our mobile app 
gets you to the 
best lifestyle 
establishments in 
your city within a 
few taps on your 
smartphones. We 
take out the woes 
in coordinating 
and bringing you 
the most thrilling 
perks, privileges 
and exclusive 
deals in an all-
encompassing 
lifestyle app.
We are working 
with amazing 
brands, vendors 
and merchants in 
the entertainment 
& tech industry, 
and we have 
wonderful ideas 
for collaboration 
between our 
companies. We 
are incredibly 
excited to be 
working alongside 
a number of top 
coffeeshop, bar, 
lounge, various 
lifestyle 
merchants, media 
partners and 
influencers.
We already 
successfully 
launch in 
Singapore, and 
aim to launch in 
Bangkok, Japan 
and South Korea 
this year.

Xcess pass for 
only Rp.99.000,- 

from Rp.250.000,- 
(for a year)

GoPoints:
Discount IDR 50k
- Potongan harga 
IDR 50k berlaku 

untuk setiap bulan 
untuk tahun 

pertama
- Voucher yang 
telah dibeli akan 
masuk ke dalam 

halaman “My 
Voucher” berlaku 

hingga 15 hari 
setelah 

penukaran poin
- Voucher berlaku 

hanya untuk 1 
(satu) kali 
penukaran

- Satu akun hanya 
berhak 

menukarkan 1 
(satu) voucher
- Woofr tidak 

menerima 
penukaran 

kembali dalam 
bentuk apapun 
untuk voucher 

yang telah 
digunakan

163
Ralali

PT Raksasa Laju 
Lintang 

(ralali.com)

Ralali.com adalah 
online B2B 
marketplace 
terbesar di 
Indonesia yang 
berkomitmen 
untuk 
memberikan 
kemudahan 
proses transaksi 
jual-beli yang 
efektif, efisien, 
aman dan 
transparan bagi 
pihak penjual 
maupun pembeli. 
Ralali 
menghubungkan 
pembeli dari 
kalangan korporat 
maupun individu 
dengan supplier/
seller terpercaya 
untuk 
memudahkan 
mereka dalam 
memenuhi setiap 
kebutuhan bisnis, 
baik dalam jumlah 
satuan maupun 
grosir. Dalam 
menjamin 
kepuasan 
pelanggan, 
Ralali.com 
menawarkan 
akses kemudahan 
perbandingan 
spesifikasi produk 
dan harga dari 
berbagai supplier 
yang berbeda 
pada waktu yang 
sama sebelum 
memutuskan 
untuk membeli, 
kemudahan 
pembelian dan 
pembayaran 
transaksi, 
keamanan sistem 
yang terintegrasi, 
serta jaminan 
ketepatan 
kuantitas, kualitas 
dan estimasi 
waktu pengiriman 
yang telah teruji.

Diskon produk up 
to 50%, Diskon 
voucher 12%, 
Undiah Motor

Mandiri:
Discount 25% 
maksimal Rp 

100.000,-.

CIMB:
Discount 15% 
maksimal Rp 

100.000

164
Watsons
PT DUTA 

INTIDAYA, tbk

Watsons adalah 
peritel kesehatan 
dan kecantikan 
terkemuka di Asia, 
saat ini 
mengoperasikan 
lebih dari 6.000 
toko dan 1.500 di 
antaranya adalah 
apotek, di 12 pasar 
Asia dan Eropa, 
termasuk Hong 
Kong, China 
Daratan, Taiwan, 
Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand, 
Filipina, Indonesia, 
Korea, Turki dan 
Ukraina. Khususnya 
di Indonesia kami 
sudah memiliki 
lebih dari 70 gerai 
dan akan terus 
meningkat. Saat ini 
Watsons juga sudah 
memiliki platform 
yang mana bisa 
diakses melalui 
www.watsons.co.id 
atau download 
aplikasi melalui 
App Store atau 
Android. 

Disc up to 50% + 
20%

XL:
Disc Up to 50% + 

20%
T&C : No 
minimum 

purchase, For all 
product

Gratis Ongkir Min 
Pembelian 50 ribu

Disc up to 50% + 
20%

165
Gorrygourmet

PT Gorry 
Gourmet 
Indonesia

Gorry Gourmet 
hadir sebagai 
online healthy 
food provider 
yang siap 
menyediakan 
berbagai pilihan 
menu makanan 
sehat yang 
dirancang khusus 
dan disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
kesehatan 
pelanggannya. 
Berdiri sejak 
tahun 2014, Gorry 
Gourmet telah 
terbukti 
membantu lebih 
dari 100,000 
pelanggan 
menurunkan berat 
badan lebih dari 
32,345 kilogram, 
menaikkan massa 
otot hingga lebih 
dari 7,507 
kilogram dan juga 
menangani lebih 
dari ribuan kasus 
kebutuhan 
khusus, mulai dari 
diabetes, 
kolesterol, kanker, 
hingga autisme.

Didukung oleh tim 
ahli gizi 
berpengalaman 
dan chef yang 
handal, Gorry 
Gourmet siap 
memberikan 
kemudahan 
dalam menikmati 
gaya hidup yang 
sehat.

20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite
Promo code: 

HARBOLNAS121
2

Mandiri:
20% + 5% OFF all 

Subscription 
Package

Hanya berlaku 
untuk Weight Fat 

Loss, Muscle 
Building, Low 
Carbs, Special 
Needs, Gorry 

Petite
(Additional 5% 

dari promo 
general)

Promo code: 
MANDIRI1212

XL:
20% OFF all 
Subscription 

Package
Hanya berlaku 

untuk Weight Fat 
Loss, Muscle 
Building, Low 

Carbs,
Special Needs, 

Gorry Petite

166
9to9online
PT Putera 

Konsepindo

9to9 menyediakan 
berbagai produk 
fashion wanita 
branded 
diantaranya, baju 
wanita, celana 
wanita, sepatu 
wanita, tas 
wanita, hinngga 
aksesoris wanita 
yang tentunya 
terdiri dari 
berbagai koleksi 
fashion branded. 
Tampil lebih 
menarik dengan 
produk fashion 
wanita branded 
dari 9to9 Online 
Indonesia!

Disc Up to 80% + 
10% *using 

Voucher

Mandiri:
ADDITIONAL 

DISC ROBELLI 
10%

Shopback:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
PLAYBOY

CIMB:
ADDITIONAL 

DISC 10% FOR 
OBERMAIN

XL:
ADDITIONAL 

10% FOR 
WANDA PANDA

167
Hushpuppies

PT Putera 
Konsepindo

Sejak tahun 1958, 
kami telah 
memimpin 
revolusi gaya 
hidup biasa - 
membantu orang-
orang memenuhi 
kenyamanan 
sehari-hari.

Sepatu lembut 
dan nyaman kami 
mengundang 
keluarga muda 
untuk menikmati 
cara hidup santai 
yang nyaman. 
Dengan lebih dari 
17 juta pasang 
sepatu yang 
terjual setiap 
tahun di lebih dari 
165 negara di 
seluruh dunia, 
Hush Puppies 
adalah merek 
global, nama 
rumah tangga dan 
ikon budaya yang 
mewujudkan 
semangat ringan 
dari anjing basset 
kesayangannya.

Disc 30% for 
Regular Products

XL:
ADDITIONAL 

10%

168
Floweradvisor

PT Kalbar 
Kusuma 

(FlowerAdvisor)

FlowerAdvisor.co.i
d adalah Leading 
International 
Florist and Gift 
Online dengan 
cakupan 
pengiriman ke 
lebih dari 100 
Negara, seperti 
Indonesia, 
Singapore, USA, 
UK, Japan, 
Malaysia, Hong 
Kong, dll, baik itu 
untuk pengiriman 
keesokan hari 
(Next Day 
Delivery) bahkan 
untuk pengiriman 
di hari yang sama 
(Sameday 
Delivery).
Produk yang 
tersedia di 
FlowerAdvisor 
mulai dari 
Rangkaian Bunga 
segar, hingga 
berbagai pilihan 
hadiah seperti, 
Hampers, Fruit 
Basket, Baby Gift, 
Cakes & Gift 
Basket yang 
cocok untuk 
semua Occasion.

Disc up to 40% for 
Regular Products

Mandiri:
Disc 20%, No min 
trx. Disc Code : 
FAMANDIRI12

Shopback:
Disc 15% No min 

trx

XL:
Disc 20% min trx 
500k, Disc Code : 

FAXL12

GoPoints:
Disc 50k

169
Myfave

PT Disdus 
Indonesia

Fave adalah 
sebuah platform 
dalam bentuk 
website serta 
aplikasi untuk iOS 
dan Android yang 
menyediakan 
berbagai 
penawaran serta 
deal harian 
dengan diskon 
yang menarik 
untuk pelanggan 
di Jakarta, Bali, 
Bandung, dan 
Surabaya. 
Pelanggan dapat 
menikmati diskon 
hingga 70% untuk 
penawaran 
terbaik di 
restoran, salon, 
hotel, dan masih 
banyak lagi. Ada 
ribuan deal 
tersedia setiap 
harinya dari lebih 
dari 1,200 
merchant dari 
merek lokal 
maupun 
internasional.

170 Ziptango 

Ziptango 
merupakan 
marketplace 
khusus untuk 
Jual-Beli produk 
Luxury designer 
Fashion yang 
menawarkan 
kemudahan, 
kenyamanan dan 
keamanan dalam 
bertransaksi 
secara online. 
Agar semakin 
memudahkan 
customer dalam 
berbelanja, maka 
pada tahun 2016 
Ziptango telah 
berhasil
mengeluarkan 
applikasi yang 
dapat 
memudahkan 
pengguna dalam 
bertransaksi.

Disc 60% *syarat 
dan ketentuan 

berlaku 

XL:
Disc 20%. 
maximum 

discount 400ribu

171
Iocostore

PT Mitragarment 
Baliraya

172
Lensza

PT Gucob E 
Service

Super Big Deals 
up to 70%

Mandiri:
Disc 10% 

Minimum 150.000 
All item

CIMB:
Disc 10% Min 

150.000

XL:
Disc 10% No 

minimum khusus 
X2 product

173
Erafone

PT Erafone 
Dotcom

Situs belanja 
online yang 
menawarkan 
berbagai macam 
jenis produk 
gadget dan 
lifestyle, mulai 
dari smartphone, 
tablet, produk 
lifestyle hingga 
aksesoris gadget. 
Semua produk 
original dan 
bergaransi resmi 
Indonesia.

Flash sale diskon 
up to 50%, 

clearance sale, 
lucky dip, free 

shipping all 
transaction

Mandiri:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

Shopback:
Discount 25%, 

maximum 
discount 100ribu.

CIMB:
Discount 15%, 

maximum 
discount 100ribu.

XL:
Discount 20%, 

maximum 
discount 100ribu.

174 PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 

PT TurEZ 
Indonesia Mandiri 
adalah salah satu 
perusahaan 
anggota 
Panorama Group 
yang berada di 
bawah pilar Travel 
dan Leisure untuk 
melayani 
permintaan 
produk perjalanan 
dengan pilihan 
paket wisata 
menarik dan 
tentunya harga 
terjangkau. PT 
TurEZ Indonesia 
Mandiri juga 
menjadi pelopor 
operator tur online 
di Indonesia.

Deposit Super 
Ringan 2 Juta + 

Diskon Rp 
200.000 untuk 

SEMUA PAKET 
LIBURAN

175 PT Tunas Sukses 
Mandiri

NusaTrip adalah 
layanan travel 
online dimana 
kami 
menyediakan 
berbagai 
informasi, harga, 
ketersediaan 
tempat, layanan 
pemesanan tiket 
pesawat dan hotel 
baik domestik 
atau internasional, 
untuk jaringan 
penerbangan 
kami mencapai 
lebih dari 500 
maskapai dan 
200.000 hotel di 
Indonesia dan 
seluruh dunia.

CASHBACK 
HOTEL s.d. Rp1 

juta & TIKET 
Rp500 rb

176 PT. Polaris Noble

KXStart! Deliver 
your passion 
about fashion and 
we are here to 
share our love for 
authentic 
sneakers and 
streetwear. Based 
in Jakarta and 
also has stores in 
Las Vegas, 
Hongkong, 
Singapore, 
Australia. We are 
curated retailer for 
original sneakers 
and apparels.

CASHBACK 
sampai dengan 

Rp. 500.000

Mandiri:
Disc up to 25%

CIMB:
Disc up to 10%

DOKU:
Diskon 100K 
untuk setiap 

transaksi 300K 
menggunakan 
DOKU e-Wallet

177

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 

Indonesia
(PT. Indonesia 

AirAsia)

AirAsia Indonesia 
dan AirAsia X 
Indonesia 
merupakan afiliasi 
dari Grup AirAsia 
di Indonesia. 
Sejak AirAsia 
Indonesia 
beroperasi pada 
tahun 2004 dan 
AirAsia X 
Indonesia pada 
tahun 2014, 
kedua maskapai 
telah 
menerbangkan 
lebih dari 55 juta 
penumpang. Saat 
ini, AirAsia 
Indonesia dan 
Indonesia AirAsia 
X melayani 
penerbangan 
melalui 4 hub 
(stasiun 
penghubung) 
yang berada di 
Jakarta, Bali, 
Surabaya, dan 
Medan ke 24 rute 
internasional dan 
10 rute domestik 
dengan 22 
armada Airbus 
A-320 dan 2 
armada Airbus 
A-330

Dic up to 50% 
international 

routes on Mobile 
App

178
Arenatiket.com
(PT. Arena Tiket 

Indonesia)

Arenatiket.com 
adalah situs 
pemesanan tiket 
pesawat termurah 
di Indonesia. 
Kami 
menyediakan 
beragam pilihan 
maskapai dan 
metode 
pembayaran guna 
memudahkan 
para pengguna 
untuk melakukan 
transaksi.

Diskon Tiket 
Pesawat 

Rp100.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Mandiri:
Disc tiket pesawat 
up to 25%, atau 
maksimal diskon 
Rp75.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan, 

untuk 100 
transaksi pertama

CIMB:
Disc tiket pesawat 
up to 15%, atau 
maksimal diskon 
Rp70.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan

Go Points:
Diskon tiket 

pesawat 
Rp50.000 tanpa 

minimal transaksi

DOKU:
Diskon Tiket 

Pesawat 
Rp50.000 untuk 
semua rute dan 

tanggal 
penerbangan 
tanpa minimal 

transaksi

179
Voltras Agent 

Network
(PT VOLTRAS 

TRAVEL)

Voltras Agent 
Network hadir 
dengan konsep 
baru yang akan 
membuat Anda 
merasakan diskon 
berupa komisi 
setiap Anda 
membeli tiket 
pesawat. Tak 
perlu lagi 
menunggu diskon 
tiket promo atau 
pantengin website 
maskapai tengah 
malam untuk 
mendapatkan tiket 
harga promo. 
Hanya dengan 
satu browser 
Anda langsung 
bisa mendapatkan 
komisi dari harga 
tiket tanpa syarat 
dan ketentuan 
dan selalu 
tersedia.

Diskon Tiket 
Pesawat Hingga 

40% Komisi 
Maskapai Tanpa 

Minimal Transaksi 
& Tanpa Batas 

Maksimal. 
Registrasi Gratis !

180
Seekmi

(PT Seekmi 
Global Service)

Seekmi adalah 
penyedia jasa 
untuk rumah 
tangga dan kantor 
untuk seluruh 
wilayah 
JABODETABEK. 
Jasa kami 
meliputi: Servis 
AC (Cuci AC, 
Bongkar-Pasang 
AC, dan Reparasi 
AC), Cleaning 
Service 
(Premium, Hemat 
dan Spesial), 
Laundry (Ekspres 
dan reguler) - 
gratis antar 
jemput, Tukang 
Harian, Tukang 
Ledeng, dan 
Servis Elektronik 
(Reparasi Kulkas, 
Mesin Cuci, Kipas 
Angin, Dispenser 
Air Minum, dan 
Televisi).
Seekmi 
senantiasa 
menyediakan 
layanan bermutu 
dengan teknisi 
terlatih, di wilayah 
terdekat Anda 
dengan mudah. 
Dapatkan layanan 
teknisi hari ini 
juga! Pesanan 
dapat dilakukan 
lewat situs kami di 
www.seekmi.com 
atau download 
aplikasi kami di 
Google Playstore 
dan Apple 
Appstore.

Diskon Rp 10.000 
untuk semua 

layanan Seekmi

181
Ayopop

(PT Ayopop 
Teknologi 
Indonesia)

Ayopop adalah 
sarana 
pembayaran 
tagihan melalui 
aplikasi digital 
seperti pembelian 
Pulsa, Paket 
Data, Token 
Listrik, PDAM, 
BPJS dan lebih 
dari 450 produk 
lainnya. Kami 
telah melayani 
pelanggan yang 
berada diseluruh 
Indonesia, 
dengan 
memberikan 
kemudahan untuk 
membayar 
tagihan. 

Discount 20%

Mandiri:
Additional 

Discount 25%

CIMB:
Additional 

Discount 15%

XL:
Additional 

Discount 20%

Go Points:
Disc 25% min 

100k 

182
THE GOODS 

DEPT
(PT Cipta Retail 

Prakarsa)

THE GOODS 
DEPT• is a 
curated 
department store 
based in Jakarta, 
Indonesia. The 
unique and 
multidimensional 
retail environment 
quickly became 
the hub for 
alternative fashion 
and lifestyle 
products from 
young, 
independent 
Indonesian 
designers and a 
selection of 
international 
brands.

Discount up to 
70%

183 PT. Hatsonsurya 
Electric

Toko Elektronik 
Online

184
Railpass-
japan.com

(PT. Pantravel 
Railworld)

Railpass-
japan.com adalah 
divisi pembukuan 
online Japan Rail 
Pass (JR Pass) di 
Indonesia. Di 
bawah bendera 
Pantravel Rail and 
Leisure kami 
adalah General 
Sales Agent untuk 
pembukuan dan 
penjualan tiket 
kereta api 
mancanegara di 
Indonesia seperti 
Eurorail Pass 
(www.eurobytrain.
com), Japan Rail 
Pass (JR Pass), 
Australia Rail 
Pass, Amtrak, 
Korea Rail Pass 
(www.koreabyrail.
com)), Taiwan 
Rail Pass serta 
tiket kereta api 
lainnya sejak 
tahun 1972.

Promo Kurs JPY 
115.00

185 PT. Higo Fitur 
Indonesia

Higo Fitur 
Indonesia 
merupakan online 
marketplace 
magazine yang 
menyediakan 
majalah dalam 
negeri dengan 
harga terjangkau. 
HIGO juga 
bekerjasama 
dengan beberapa 
bank untuk 
system 
pembayaran yang 
memudahkan dan 
memberikan 
keamanan bagi 
pelanggan.

Buy 1 Get 2 free 
and Only 15.000

186
Ofiskita.com

(PT Astra Graphia 
Tbk)

Ofiskita.com 
merupakan online 
marketplace yang 
menjual segala 
kebutuhan kantor. 
OFiSKITA 
merupakan salah 
satu Inisiatif bisnis 
dari PT. ASTRA 
GRAPHIA TBK 
untuk masuk ke 
dunia digital. 
Dengan Tagline 
"Connecting 
Office", OFiSKITA 
berusaha 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan ATK, Office 
Supplies, 
peralatan 
teknologi dan 
aksesorisnya 
secara lengkap 
dengan beragam. 
Tidak hanya ini, 
OFiSKITA juga 
memberikan 
layanan 
penggunaan 
tempat meeting 
dan printing 
secara cuma-
cuma.

Disc up to 90% + 
tambahan 

voucher 50.000 
dengan minimal 

purchasing 
150.000

DOKU:
Cashback 25% 
tanpa minimal 

purchasing 
dengan voucher : 
DOKUBOLNASC

B

187
AXIQoe 

(PT Astragraphia 
Xprins Indonesia)

AXIQoe adalah 
B2B dan B2G 
ecommerce 
terdepan yang 
melayani 
kebutuhan kantor 
seperti office 
supplies, office 
equipment, dan 
electronics. 
AXIQoe hadir 
sebagai one stop 
office services 
untuk memenuhi 
beragam 
kebutuhan 
perkantoran 
dengan 
keunggulan 
layanan yang 
mengedepankan 
fitur dan manfaat 
bagi pelanggan.

188
Fabelio

(PT Tiga Elora 
Nusantara)

Fabelio percaya 
ada surga dalam 
setiap hunian. 
Mari wudjudkan 
dengan hadirkan 
furnitur yang tepat 
dari Fabelio.com. 
Nikmati 
pengalaman 
belanja furnitur 
online dengan 
menyenangkan 
dan aman. Kalian 
dapat membeli 
produk tanpa tarif 
berlebihan 
dengan kualitas 
yang terjamin. 
Dengan ragam 
produk terbaik 
yang kami miliki, 
rasakan 
kenyamanan dan 
kemegahan yang 
berpadu dalam 
perabot yang 
menawan.

Disc 30%, all 
items, no 
minimum 
purchase 

Mandiri:
Additional Disc 

10%

ShopBack:
Additional Disc 

5%

CIMB:
Additional Disc 

5%

XL:
Additional Disc 

5% 

189
metroxonline
(PT Metrox 

Group)

190 KottonVille

Disc up to 25% 
selected items

XL:
Additional disc 
20% min. 300k

191 DealXtra

Disc Up to 70%

XL:
Additional disc 
20% min. 200k

192 Dealjava

Dealjava.com 
situs dan aplikasi 
diskon di 
restoran-restoran 
dan juga 
penawaran 
seperti spa, 
karaoke, salon 
dan lain lain. 
Dealjava selalu 
memberikan 
penawaran-
penawaran 
terbaik dengan 
diskon hingga 
90% sejak tahun 
2013 dan sudah 
berada di lima 
kota di Indonesia 
yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, 
Yogyakarta dan 
Pekanbaru. 
Download aplikasi 
Dealjava 
sekarang juga di 
App Store atau 
Play Store Anda!

Cashback 12% ke 
wallet , all items, 

no max

ShopBack:
Additional Disc 

25% for any 
product category 
and Disc 5% for 

any voucher 
category

193 Century Apotik 
Online

194 Grobmart

Grobmart.com 
adalah toko buku 
online yang siap 
melayani kamu di 
seluruh Indonesia. 
Kata siapa 
belanja cuma bisa 
awal bulan? Di 
Grobmart.com, 
kamu bisa borong 
buku yang kamu 
mau dengan 
penawaran diskon 
setiap hari. Selain 
harga yang gak 
bikin kantong 
kering, ongkos 
kirimnya pun tak 
kalah murah. 
Kamu bisa pesan 
langsung dari 
rumah di hampir 
seluruh kota 
besar Pulau 
Jawa, hanya 
dengan 3.000 
rupiah saja. Tidak 
punya rekening? 
Atau tidak punya 
waktu ke ATM? 
Pembayaran 
dengan sistem 
COD jawabannya. 
Jadi, tunggu 
apalagi? Belanja 
buku? 
Grobmart.com 
aja.

195 Paradise Store

Paradisestore id 
merupakan divisi 
retail online dari 
PT XDC 
Indonesia yang 
berada dibawah 
naungan CTI 
Group. Kami 
sudah melayani 
pelanggan online 
sejak tahun 2014. 
Kami merupakan 
Master dealer 
resmi untuk 
produk IT 
terkemuka seperti 
Lenovo, Hp, Dell, 
Microsoft dan 
lainnya. 
Komitmen kami 
adalah selalu 
menjual barang 
asli bergaransi 
resmi

Discount up to 
50% + free ongkir 

jabodetabek, 
Harga Serba 

12000 dll.

196
Squline

(PT CERDAS 
DIGITAL 

NUSANTARA)

Squline 
merupakan 
website buatan 
anak bangsa yang 
merupakan 
platform belajar 
bahasa asing 
secara online 
untuk membantu 
dan memudahkan 
proses belajar 
dan mengajar 
bahasa asing. 
Squline 
mengkombinasika
n pengajaran 
secara tatap 
muka 1 on 1 
dengan guru 
professional dan 
konten 
pembelajaran 
multimedia. 
Dengan metode 
online ini, murid-
murid kami bisa 
menghadiri kelas 
di rumah, kantor, 
maupun di 
tempat-tempat 
favorit mereka 
asalkan mereka 
terhubung dengan 
internet yang 
memadai. Hingga 
saat ini Squline 
memiliki 3 pilihan 
bahasa untuk 
dipelajari Bahasa 
Inggris, Bahasa 
Mandarin dan 
Bahasa Jepang.

Discount 12+12% 
untuk Bahasa 

Inggris dan 
Bahasa Jepang 
dengan paket 
tertentu (t&c 

apply) 

Mandiri:
additional disc 
5%, t&c apply

ShopBack:
additional 50K off, 

t&c apply

CIMB:
Additional 100K 

off, t&c apply

XL:
Additional 150K 
off, t&c apply, 
dengan code 

SQUXL1212 yang 
akan di sebar oleh 

XL saja, squline 
tidak mengekpos 

code

Go Points:
additional 200K 

off t&C apply
voucher code 

yang di sebarkan 
oleh go points 

"GOPOINTS1212
"

197 Torch.id

198
Priskila Online 

Store
(PT Priskila Prima 

Makmur)

Priskila Online 
Store adalah toko 
online dari PT 
Priskila Prima 
Makmur, 
produsen dan 
distributor produk 
parfum dan 
kosmetik merek 
Casablanca, 
Bellagio, 
Regazza, 
Camellia, 
Watchout, dan 
Marie Jose. Sejak 
1980, Priskila 
berdiri untuk 
menciptakan 
produk fine 
fragrance dan 
personal care 
yang aman, 
dengan harga 
yang terjangkau.

Diskon up to 25%, 
PLUS tambahan 

dari Partner 
Harbolnas.
Free ongkir 

>Rp200.000.
Special Harbolnas 
Price for Regazza 

Cosmetics.

XL:
Additional Diskon 
20% min. 200K

Go Points:
Disc 25% min 

100k untuk semua 
produk.

DOKU:
Cashback 10% 

max. Rp. 50.000,-
• Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

199 EazySpaDeals

EazySpaDeals 
adalah spa dan 
beauty portal 
yang 
menyediakan 
layanan 
pemesanan spa 
dan beauty 
treatment secara 
real time online. 
EazySpaDeals 
telah bekerja 
sama dengan 
lebih dari 150 spa 
yang 
menyediakan 
3,000 macam 
treatments yang 
tersebar di kota-
kota besar di 
Indonesia, 
terutama Bali 
sebagai top spa 
destination. 
 Booking spa 
online lebih 
mudah, cepat dan 
nyaman di 
www.eazyspadeal
s.com

Cashback Rp. 
25.000,-  dengan 
min. purchase Rp. 

150.000,-

Mandiri:
diskon 15%. No 
min. Purchase

CIMB:
Diskon 15%. No 

minimum 
purchase

200
Vokamo

(PT. Vokamo 
Karang 

Mediatama)

Vokamo 
merupakan 
layanan travel 
online yang 
menyediakan info 
harga tiket 
pesawat, kamar 
hotel, sewa mobil, 
tiket objek wisata 
dan voucher 
restoran dalam 
dan luar negeri 
dengan harga 
terhemat.

Diskon up to 70% 
+ Diskon 
tambahan 

IDR100.000 
(minimum 
transaksi 

IDR1.500.000)

Mandiri:
Diskon up to 25% 

atau maksimal 
IDR121.217 tanpa 

minimum 
transaksi

201 PT WBRN Global 
Indonesia

We are fascinated 
by both science 
and mythology, 
but we never took 
side in their 
everlasting 
quarrel. In fact, 
we see romantic 
relationship 
blooming between 
them. At least, we 
can imagine it, 
because we see 
from outside their 
boxes. We are 
open to wonders 
offered by both 
worlds. Wonders 
we can use to 
create our own 
world. We are 
always fascinated 
by the extremes 
but never become 
one. We are 
Wellborn. Fools 
gossip and 
quarrel. 
Commoners pass 
by and adapt. 
Wise-men dream 
and invent. We do 
them all in the 
same time.
There are 
extremes in this 
world. The 
opposing forces. 
Science and 
mythology, 
documentary and 
fiction, fact and 
hoax, and 
ultimately, good 
and evil. Don’t 
take sides. 
Explore them all. 
Break them all. 
Realize new 
possibilities. See 
from outside the 
box and get in 
there again. Make 
things up. Tell lies 
and truths, all at 
the same time. 
Forget what is 
true or false, 
search for 
meanings instead. 
Search it outward 
and inward, and 
share your 
findings because 
all people are 
one.

Everybody is 
Wellborn.

Buy 2 Get 4 T-
Shirt

202
Priceza

(PT GRUP PRZ 
MEDIA)

Priceza adalah 
Shopping Search 
Engine dengan 
fitur perbandingan 
harga yang 
membantu para 
online shoppers 
untuk 
menemukan 
harga dan 
penawaran 
terbaik dalam 
berbelanja online 
serta membantu 
toko online dalam 
mempromosikan 
produk dan 
promonya. 

203
Alfacart.com

(PT SUMBER 
TRIJAYA 
LESTARI)

Alfacart.com 
adalah sebuah 
terobosan dalam 
industri ritel di 
Indonesia, untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 
Indonesia akan 
sebuah cara 
berbelanja yang 
praktis dan 
mudah. 
Menyediakan 
beragam 
kebutuhan pribadi 
maupun keluarga 
mulai dari fashion, 
peralatan 
elektronik, 
handphone, 
komputer & 
laptop, kebutuhan 
rumah tangga 
sehari-hari, 
peralatan dapur, 
hobi & gaya hidup 
sampai kesehatan 
& kecantikan.

Discount Up to 
90%

204
Interior-DIY.com

(PT Citi 
Interiorindo)

Interior-DIY.com 
adalah portal 
Online Shop 
Official milik PT 
Citi Interiorindo 
yang bergerak di 
bidang import, 
wholesale, dan 
distributor tunggal 
Indonesia untuk 
merk Hyundae 
Sheet dari Korea 
dengan kualitas 
premium. Sejak 
2010 fokus 
melayani 
customer untuk 
kebutuhan 
dekorasi rumah 
dengan konsep 
Do It Yuorself.

Produk yang kami 
sediakan meliputi, 
Wallpaper Sticker, 
Wallsticker, 
Border Sticker, 
Glass Sheet, 
Floor Sticker, 3D 
Foam Wallcover 
dan Custom 
Wallpaper.

Discount Up to 
90%

205
Sinarmaju 
Electronics 
(PT. Sima 

Dwiputra Lestari)

Sinarmaju 
Electronics 
merupakan toko 
elektronik dan 
gadget terbaik 
dan terpercaya. 
Nikmati Diskon 
setiap harinya dan 
Flat Rate 
Shipping ke kota 
anda

206
DAYS by Danar 

Hadi
(PT. Batik Danar 

Hadi)

DAYS by Danar 
Hadi adalah 
sebuah sub brand 
Danar Hadi yang 
baru saja 
diluncurkan pada 
bulan tahun 2016. 
Sebagai brand 
batik untuk anak 
muda, DAYS ingin 
mengajak anak – 
anak muda untuk 
berekspresi dan 
bereksperimen 
dengan batik kami 
yang diolah 
secara relevant 
sesuai dengan 
perkembangan 
zaman yang 
dinamis. Sebagai 
warisan budaya, 
DAYS  percaya 
bahwa batik tidak 
selalu mengacu 
pada hal yang 
formal, akan 
tetapi lebih 
kepada gaya 
hidup. As a way of 
life, DAYS wants 
the young creative 
to never afraid to 
try new things.

Discount Up To 
50% Off

207 PT Mega Media 
Indonesia

208
Decodeko

(PT. Multi Optimal 
Roda Internusa)

Portal belanja 
retail yang 
menyediakan 
barang unik dan 
kreatif mulai dari 
stiker, totebag, 
tumbler, hingga 
custom indoor 
dan outdoor 
signage

Discount up to 
60%

209 Pulchra Indonesia Discount up to 
20%

210
(Bromarket)
PT Brodo 
Ganesha 
Indonesia

211
Perkakasku.com
(PT Perkakasku 
Multi Cemerlang)

Perkakasku.com 
adalah pelopor 
situs belanja 
online untuk 
produk perkakas 
di Indonesia. 
Perkakasku.com 
menyediakan 
lebih dari 5000 
produk perkakas 
baik merk lokal 
dan internasional. 
Beragam jenis 
perkakas yang 
kami sediakan, 
diantaranya 
adalah perkakas 
mesin, hand tools, 
perkakas dapur, 
perkakas 
pembersih, 
perkakas ukur 
digital maupun 
manual, perkakas 
angin, perkakas 
keselamatan, dan 
lain-lain. 

Discount Up to 
60%

212 Bukukita

Bukukita.com 
adalah Toko buku 
online terbesar 
dan terlengkap di 
Indonesia. 
Menyediakan 
berbagai macam 
buku terbitan 
Indonesia 
maupun import 
dengan harga 
diskon 15% 
sampai 70%. 
Mulai dari buku 
novel, buku 
anak,buku 
agama, buku 
pengembangan 
diri sampai buku 
sekolah tersedia 
di bukukita.com , 
Telah melayani 
penjualan buku 
cetak secara 
online ke seluruh 
Indonesia sejak 
2006 dan memiliki 
member ratusan 
ribu member 
pecinta buku dari 
seluruh Indonesia. 
Sejak tahun 2009 
telah bekerjasama 
dengan Google 
Books untuk 
menyediakan 
informasi buku 
berkualitas dari 
Indonesia.

213
PERIPLUS 
Bookshops

(PT. Periplus 
Bookindo)

PERIPLUS 
Bookshops were 
founded in 1999 
to provide a 
comprehensive 
range of quality 
books and 
magazines to 
customers in 
Indonesia.

On December 
2012 our 
Periplus.com has 
had the soft 
launch. Come 
with vision to 
educate more 
Indonesian 
People in English 
and provide more 
variety on English 
Books and 
Magazine. Around 
20 million books 
can be opted from 
our website 
ranging from:

(1)   Pre-Order of 
the Bestseller 
books where 
customer can 
receive the books 
only 1-2 days 
from the 
publication date of 
the books right in 
front of your home 
door.

(2)   All Books 
from US, UK and 
local as well and 
also Magazine 
from US, UK, 
FRANCE, 
GERMANY, 
AUSTRALIA AND 
SINGAPORE all 
you can find in 
www.periplus.com

We provide and 
deliver our 
Bestseller books 
very fast. Only 
within a week, you 
may receive your 
favorite book on 
your step door.

Discount up to 
50%

214 IDMarco

IDMARCO.com 
merupakan e-
commerce yang 
memenuhi 
kebutuhan belanja 
grosir online bagi 
warung, toko, kios 
maupun berbagai 
usaha Anda. Kami 
menyediakan 
beragam jenis 
produk, mulai dari 
makanan, 
minuman, 
kebutuhan rumah 
tangga, bahan 
masak, 
kesehatan, serta 
perlengkapan ibu 
dan anak. Nikmati 
berbagai promo 
yang tersedia 
untuk 
mendapatkan 
harga terbaik. 

Potongan hingga 
120.000:

- Potongan Rp 
50.000 min 

300.000 untuk 12 
orang pertama
- Potongan Rp. 

100.000 min 
500.000 untuk 10 

orang pertama
- Potongan Rp. 

120.000 min 
600.000 untuk 5 
orang pertama 

Mandiri:
Disc 25% untuk 
pengguna kartu 

Mandiri

ShopBack:
- Tambahan disc 

25%
 * untuk 10 orang 

pertama
 * minimum Rp 
800.000 & max 
disc Rp 200.000

CIMB:
Disc 15% untuk 
pengguna kartu 

CIMB Niaga

215
Orange TV

(PT Mega Media 
Indonesia)

Orange TV adalah 
televisi berbayar 
(pay tv) di 
Indonesia, yang 
menggunakan 
sistem prepaid 
( prabayar ) 
dengan isi ulang 
memakai voucher 
semudah isi pulsa 
handphone.
Orange TV 
tersedia dalam 
dua produk yang 
berbeda yaitu KU 
Band dan C Band 
yang mana 
keduanya 
memiliki 
keunggulan pada 
masing – masing 
sesuai dengan 
kebutuhan 
pelanggan.
Produk Orange 
TV ini 
menggunakan 
parabola kecil 
(berdiameter 
60cm). Pelanggan 
Orange TV dapat 
menikmati 
tayangan TV 
lokal, serta 
channel premium 
dalam berbagai 
pilhan paket 
dengan total  70 
channel premium.
Bagi pelanggan 
pencinta sepak 
bola, Orange TV 
menghadirkan 
tayangan Liga 
Inggris terlengkap 
380 pertandingan 
dan Liga Dunia 
lainnya (Liga 
Champions, Liga 
Europa, Ligue 1, 
Major League 
Soccer) hingga 
musim 2019.Serta 
Liga Indonesia 
Terbesar Gojek 
Traveloka Liga 1 
dan Liga 2.

Diskon 50rb untuk 
setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

DOKU:
Diskon 50rb untuk 

setiap top  up 
voucher min 

150rb & diskon 
100rb untuk top 
 up min 300rb 
menggunakan 

doku wallet

216
AeroTicket

(PT. Innovatech 
Mediasky)

AeroTicket adalah 
penyedia bisnis 
online travel 
dengan sistem 
B2B berbasis 
mobile & web. 
Dengan 
AeroTicket 
membangun 
impian menjadi 
pengusaha travel 
online bisa 
terwujud. Anda 
bisa menjual Tiket 
pesawat semua 
maskapai 
domestik, Tiket 
Kereta Api, Hotel, 
PPOB, PDAM, 
BPJS, Paket Tour, 
Vouceher Game, 
Pembayaran 
Kredit, TV Kabel. 
AeroTicket telah 
meraih 
penghargaan The 
Best Agent 
Garuda 
2015-2016, Top 
Ten Agen 
Sriwijaya dan 
telah memiliki 
6.000 agen di 
seluruh Indonesia, 
dan malaysia.

Discount Up to 
50%

Mandiri:
Jalan-jalan Dapat 

Duit

217
Hatred Cloths
(Hatred Cloths 

Inc.)

Hatred Cloths, 
sebuah clothing 
company 
Indonesia dengan 
konsep Dark 
Illustration, 
Tengkorak, Skull 
Art dimana 
konsentrasi 
penjualan produk 
Hatred Cloths 
hingga ke 
mancanegara 
seperti Amerika, 
Argentina, Inggris, 
Australia, Rusia. 
Saat ini Hatred 
Cloths mulai 
berfokus pada 
pasar dalam 
negeri.

Discount Up to 
50%

218
Easybook.com
(PT. Easybook 

Teknologi 
Indonesia)

Easybook.com 
adalah situs 
penjualan tiket 
bus, kereta, ferry, 
rental mobil, 
charter dan hotel 
Se-Asia 
Tenggara. Untuk 
kemudahan 
bertransaksi 
tersedia berbagai 
pilihan 
pembayaran. 
Easybook 
Melengkapi 
Perjalanan Anda.

Discount 30% for 
Indonesia Bus 

Ticket

219
MACHTWATCH
(PT. Ming Jaya 

Sejahtera)

MACHTWATCH 
menghadirkan 
berbagai macam 
jam tangan 
berkualitas asli, 
garansi resmi 
dengan harga 
yang sangat 
kompetitif.
Kami memiliki 
berbagai macam 
merek seperti 
Seiko, Casio, 
Tissot, Citizen, 
Orient, Aigner, 
Alexandre 
Christie, 
Expedition, Fossil, 
Daniel Wellington, 
Michael Kors, dll.

Discount up to 
50%

220
Unionwell

(PT. Naga Kuda 
Nuswantara)

Unionwell is a 
brand established 
in Indonesia since 
2012. In a 
"motorcycles and 
Vintage culture" 
as a spirit and 
"Music and Art" as 
a Soul, the Asian 
label offers a 
range of original 
pieces with hand 
lettering and 
vintage 
illustrations, in a 
typical US style.

Discount Up 30%

221
Fixcomart

(PT Fixco Karya 
Nusantara)

Fixcomart adalah 
situs online yang 
menjual berbagai 
produk MRO/
Perkakas yang 
mengedepankan 
transparansi, 
kontrol, serta 
kemudahan 
dalam setiap 
transaksi. Seluruh 
produk yang 
tersedia ditujukan 
baik untuk 
perusahaan dan 
retail atau 
perseorangan. 
Fixcomart juga 
memberikan 
pengalaman 
belanja yang 
Praktis, Aman, 
dan Terpercaya. 
Fitur dan 
kredibilitas 
Fixcomart akan 
memberikan 
pengalaman baru 
bagi individu atau 
perusahaan yang 
mengedepankan 
keamanan dalam 
setiap transaksi. 
Fixcomart siap 
memenuhi 
kebutuhan Anda 
akan produk 
MRO/Perkakas 
dengan 
pelayanan terbaik 
serta harga yang 
bersaing.

Serba 12ribu , 
Beli 1 Dapat 2

222
K24Klik.com
(PT. K24Klik 
Indonesia)

K24Klik.com 
adalah apotek 
online pertama di 
Indonesia yang 
“benar-benar 
buka 24 jam non 
stop” karena 
melayani 
konsultasi, 
pesanan dan 
pengantaran 24 
jam non stop. 
Selain KOMPLIT 
ragam obatnya, 
K24Klik menjamin 
semua produk 
yang dibeli pada 
situs K24Klik 
adalah 100% 
ASLI, karena 
dikirim dari 
jaringan luas 
Apotek K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli. 
Harga yang 
tercantum di 
website K24Klik 
adalah harga 
pasti bukan 
estimasi. Pesanan 
pun langsung 
dapat dikirim 
dengan CEPAT 
karena dilayani 
oleh Apotek K-24 
terdekat dengan 
alamat tujuan.
Komitmen kami :
JAMINAN 100% 
Obat Asli
Produk kami 
PASTI asli karena 
dikirim dari 
jaringan Apotek 
K-24 yang 
terkenal hanya 
menjual obat asli
Produk kami 
PASTI aman dan 
telah mendapat 
ijin dari Badan 
POM Indonesia.
Produk kami 
PASTI terjaga 
kualitasnya.
KONSULTASI 
GRATIS
Konsultasi 
GRATIS melalui 
email 
customercare@k2
4klik.com atau 
Live Chat dengan 
Health Consultant 
kami yang 
berpengalaman.
Apotek Online 
Paling Komplit
Terdapat ribuan 
jenis obat yang 
dapat dibeli di 
K24Klik.com 
dengan 
ketersediaan stok 
yang selalu kami 
update setiap 
hari. 

Diskon up to 95%

Mandiri:
Disc 25% dengan 
maksimal diskon 

100K

XL:Disc 20% 
dengan maksimal 

disc 100K

DOKU:
Promo e-wallet : 

Tambahan diskon 
Rp. 50.000,- 
dengan min 

transaksi
Rp.150.000,- atau 
tambahan diskon 
Rp. 100.000,- min 

transaksi Rp. 
300.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNAS50

Promo non e-
wallet : Cashback 

10% max. Rp. 
50.000,-

Voucher code : 
DOKUBOLNASC

B

223
ProSehat

(PT. Pro Sehat 
Indonesia)

ProSehat adalah 
Aplikasi 
Kesehatan 
andalan keluarga 
Indonesia untuk 
memudahkan 
Anda 
mendapatkan 
layanan dan 
produk kesehatan 
terpercaya 
dengan mudah

Discount up to 
90%, Layanan 
vaksinasi mulai 

dari 100ribu

224
Otten Coffee

(PT. Otten Coffee 
Indonesia)

Otten Coffee 
adalah online 
coffee shop yang 
menjual berbagai 
macam biji kopi, 
peralatan dan 
mesin kopi. 
Tersedia FREE 
biaya pengiriman 
ke seluruh 
Indonesia.

Discount Rp 
100.000 min.

600.000

225 PT. Festival Citra 
Lestari

Promo Cuma 
Ceban (Rp 

10.000) untuk 
pembelian paket 

Maxi Bulanan

226
Pesona 

Nusantara
(PT. JNE)

Pesona 
Nusantara 
merupakan 
wadah bagi para 
UKM makanan 
dan oleh-oleh di 
seluruh Indonesia 
untuk menjual 
produk-produk 
mereka secara 
online. Pesona 
Nusantara hadir 
dipersembahkan 
oleh JNE.

Discount up to 
30%

227
Jagapati.com
(PT. Inovasi 

Solusi Digital)

Jagapati.com 
adalah e-
commerce healthy 
lifestyle pertama 
di Indonesia. 
Seluruh produk 
yang dijual di 
Jagapati.com 
dipastikan sudah 
terdaftar sehingga 
terjamin 
keamanannya. 
Dengan 
menawarkan 
produk asli dan 
harga yang fair, 
Jagapati.com 
senantiasa 
mendukung gaya 
hidup sehat di 
Indonesia

Flash Sale up to 
20%

228

Damn! I Love 
Indonesia

(PT. Dinamika 
Anak Muda 
Nasional)

Damn! I Love 
Indonesia adalah 
brand fashion 
yang dibangun 
dengan tujuan 
untuk 
menginspirasi 
generasi muda 
Indonesia dalam 
menyebarkan 
rasa cinta mereka 
terhadap 
Indonesia dengan 
cara yang urban.

229
LOULOUROSE
(PT. Loulourose 
Zahra Fortuna)

LOULOUROSE is 
an online Jewelry 
and Paperie e-
boutique launched 
in 2015, originally 
born from our love 
for gifting 
handcrafted 
customized 
presents for our 
friends. Since its 
inception, the aim 
has always been 
to deliver a 
memorable gift 
shopping 
experience and of 
course, excellent 
products.

230 COVERSUPER 
INDONESIA

231
Bibia

(PT AIBI 
Indonesia)

Bibia adalah satu-
satunya 
marketplace 
online yang 
menyediakan 
produk-produk 
kesehatan dan 
lifestyle 
terlengkap di 
Indonesia. Bibia 
menghadirkan 
layanan 
berbelanja mudah 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
kesehatan dan 
lifestyle bagi 
konsumen di 
Indonesia. Tanpa 
macet, tanpa 
antrian panjang, 
menggunakan 
pembayaran 
praktis dan 
pengiriman yang 
cepat juga 
terpercaya.

232 Urban Pets 

Urbanpets 
merupakan toko 
online yang 
menyediakan 
berbagai 
kebutuhan anjing 
dan kucing 
kesayangan anda.
Kami 
menyediakan 
berbagai produk 
unggulan dengan 
berbagai merk 
yang dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
hewan seperti 
Anjing dan 
Kucing.

Discount Up To 
50% 

233 Eigerindo
234 Zoya Cosmetics

235 PT. TOTALNUSA 
INDONESIA

Discount up to 
85%

236 MedanWatch

MedanWatch 
adalah situs 
destinasi belanja 
online yang 
menyediakan 
produk jam 
tangan original. 
Sebagai penjual 
retail online sejak 
tahun 2014 yang 
juga hadir di 
berbagai 
marketplace 
besar di 
Indonesia, 
MedanWatch 
menawarkan 
berbagai macam 
pilihan produk jam 
tangan original 
yang unik dari 
berbagai merek. 
Anda akan selalu 
mendapatkan 
produk baru yang 
berkualitas, 
original dengan 
jaminan kepuasan 
dan pelayanan 
terbaik dari kami.

25000 Welcoming 
MW Coin, Triple 
MW Coin dan 
Subsidi Ongkir 

Rp.30 ribu.

237 TIMBRE Store Discount up to 
50%

238
Anker Indonesia
(PT. Integritas 

Dinamika 
Indonesia)

Anker Indonesia 
adalah Distributor 
satu – satunya di 
Indonesia yang 
menyediakan 
produk – produk 
original dari Anker 
Technology Co., 
Limited. 
Menyediakan 
kebutuhan Mobile 
Power, seperti : 
Powerbank, 
Cable, Wall 
Charger dll 
 dengan garansi 
produk 18 
BULAN.

Discount up to 
50%

239
Momotrip

(PT Momotrip 
Axia Indonesia)

Momotrip.co.id 
adalah situs 
online penyedia 
paket wisata di 
Indonesia dan 
sebagai wadah 
bagi masyarakat 
lokal dalam 
menawarkan jasa 
wisata. 

discount up to 
75%

XL:
disc 15%

240
Wacoal

(Hatred Cloths 
Inc. )

Wacoal adalah 
perusahaan asal 
Jepang yang 
menjual 
bermacam 
pakaian dalam 
wanita. Berpusat 
di Kyoto, Jepang, 
Wacoal telah 
menjadi salah 
satu top brand 
yang juga 
bergerak di 
industri fashion 
Indonesia dan 
sudah merintis 
bisnis selama 
hampir 40 tahun 
di Indonesia. 
Produk-produk 
kami terfokus 
kepada fungsi, 
style dan 
kenyamanan 
sehingga setiap 
produk Wacoal 
dibuat 
berlandaskan 
perubahan bentuk 
tubuh wanita dari 
tahun ke tahun 
oleh para peneliti-
peneliti kami di 
Jepang. Dari hasil 
penelitian dan 
kualitas bahan 
yang tinggi, tujuan 
terbesar kami 
yang adalah 
memperkuat rasa 
percaya diri dan 
memperindah 
tubuh wanita dari 
generasi ke 
generasi dapat 
kami wujudkan.

Discount all item 
50% + 12% + 

12%*

Mandiri:
Additional disc 

10%

DOKU:
Additional disc 

10%

241
PT Qwords 
Company 

International

PT. Qwords 
Company 
International is a 
Technology 
Company, 
established in mid 
2005. Our founder 
and team have 
more than 12 
years of 
experience in the 
IT sector. We 
have subsidiaries 
corporate named 
PT Jejaring Cepat 
Indonesia and PT 
Konsep Digital 
Indonesia. One of 
our subsidiaries 
serves more than 
45.000 domestic 
& International 
Customers with 
24x7 services and 
99.99% Uptime. 
We have 
capabilities on 
Hosting Services, 
Cloud & Data 
Center Solutions, 
and Integrated 
Marketing 
Communication.

Discount All 
Hosting Package 
45% Recurring

Mandiri:
(Discount All 

Hosting Package 
25% Recurring) 

 Syarat & 
Ketentuan

Promo ini hanya 
berlaku untuk 

pembelian semua 
Cloud Hosting. 

(Personal, 
Business, Maxx)
Promo ini hanya 

berlaku untuk 
pembayaran 

menggunakan 
metode Mandiri 

iBank & ATM 
Mandiri.

Pembayaran 
dengan metode 

ini WAJIB 
melakukan 

konfirmasi dengan 
melampirkan bukti 

bayar.
Promo ini berlaku 
4 - 12 Desember 

2017.
Promo recurring 

berlaku untuk 
pemesanan 

BARU.
Promo ini tidak 

dapat 
digabungkan 

dengan promo 
lain.

Qwords berhak 
untuk menolak 
permohonan/

pendaftaran yang 
tidak sesuai 

dengan kriteria 
promo.)

DOKU:
Discount All 

Hosting Package 
50k Recurring

242
Rumahparfum.co

m
(UD. Sari Wangi 

Lestari)

Rumahparfum.co
m adalah 
perusahaan yang 
menjual parfum 
branded original 
dengan memiliki 3 
toko fisik.  Produk 
yang ditampilkan 
di website 100% 
Ready stock. 
 Selain itu kami 
juga menerima 
jenis pembayaran 
seperti Cicilan 0% 
Kartu Kredit Bank 
Mandiri dan Bank 
BNI, Kredivo, 
CIMBClicks, COD 
dan di Alfamart. 
 Kami juga 
melayani 
pembelian secara 
O to O yang mana 
proses order 
dilakukan di 
website dan bisa 
diambil 
pesanannya di 
toko Fisik.

Discount up to 
30%

243 PT. Guna Natur 
Tulen

Discount up to 
50%

244
MODENA

(PT Indomo 
Mulia)

Lebih dari 35 
tahun MODENA 
menyuguhkan 
peralatan rumah 
tangga yang 
menunjang gaya 
hidup masyarakat 
urban di 
Indonesia. Jajaran 
produknya yang 
andal dengan 
keindahan desain 
nan elegan khas 
Italia, meliputi lini 
cooking, cooling, 
dan cleaning. 
Pendekatan 
fungsionalitas, 
efisiensi energi 
serta penyematan 
teknologi terkini 
yang ramah 
pengguna dan 
aman dalam 
penggunaan, 
menyertai seluruh 
rangkaian 
produknya. 
MODENA 
merupakan 
pemimpin pasar 
untuk lini produk 
cooking dengan 
meraih berbagai 
penghargaan. 
Berdasarkan riset 
lembaga 
independen Gfk, 
MODENA tercatat 
sebagai merek 
nomor satu paling 
banyak dipilih 
oleh konsumen 
Indonesia, 
khususnya untuk 
kategori produk 
kompor 
freestanding, 
oven tanam, 
kompor tanam, 
dan cooker hood. 
Menerapkan 
Sistem 
Manajemen Mutu 
ISO 9001-2008 
dan diperkuat 
oleh garda depan 
agen layanan 
pelanggan serta 
sentra servis yang 
tersebar di 
puluhan kota di 
seluruh Indonesia, 
MODENA tidak 
hanya menjamin 
kualitas produk, 
namun juga 
senantiasa 
menjaga mutu 
pelayanan purna 
jual yang prima. 
Guna 
memberikan 
kesempatan bagi 
masyarakat 
mengenal dan 
mengetahui lebih 
jauh produk-
produk MODENA, 
dihadirkan 
MODENA 
Experience 
Center dan 
MODENA Home 
Center. Pada 
fasilitas ini, 
masyarakat 
dimungkinkan 
memiliki 
pengalaman 
langsung 
sekaligus 
mencoba deretan 
produk yang 
terpajang. 
MODENA, untuk 
kehidupan 
modern yang 
lebih cerdas.

cashback 30% 
untuk All item di 
website modena

245 Depot Hijab 
Indonesia

DepotHijab.com 
merupakan One 
Stop Shopping 
untuk berbelanja 
hijab secara 
online, dengan 
varian model, 
material hingga 
pilihan warna 
terlengkap 
dengan harga 
yang kompetitif. 

Hijab Off Sale Up 
To 70%

ShopBack:
Shopback Hijab 
Deals Off 25%

XL:
Hijab Super Sale 

Up To 20% 

Go Points:
Specials Hijabers 

Disc 25% No 
Minimal

246 PT Kami Gawi 
Berjaya

Extra Discount 
12%

247 Jalan Pendaki 

Jalanpendaki.com 
adalah portal 
pendakian 
sekaligus situs 
belanja yang 
mengkhususkan 
pada peralatan 
pendakian dan 
traveling pada 
umumnya

Discount 10% 
untuk all item 

official 
merchandise, 

diskon Rp500.000 
untuk Official Trip

248
MatahariMall.com

(PT Solusi 
Ecommerce 

Global)

MatahariMall.com 
adalah situs 
belanja online 
yang memberikan 
fasilitas 
pelayanan yang 
terbaik untuk 
mendukung Anda 
belanja online 
dengan aman, 
nyaman dan 
terpercaya. 
MatahariMall.com 
menawarkan 
beragam 
kemudahan untuk 
bertransaksi, 
seperti transfer 
antar bank, kartu 
kredit dengan 
cicilan 0%, O2O 
(Online-to-
Offline), COD 
(Cash On 
Delivery), dan 
metode lainnya. 
MatahariMall.com 
menyediakan 
ratusan ribu 
pilihan produk 
dengan harga 
terbaik dari segala 
kebutuhan Anda.

Flat Price All 
Category 120K + 

Additional 
Discount Up To 

30%
Screen reader 

support enabled.

Mandiri:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 30% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
300.000,- berlaku 
untuk 50 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Cicilan 0% 
untuk semua 
produk tanpa 

minimum 
transaksi atau 

maksimum 
transaksi.

4. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
5. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
6. Diskon berlaku 
untuk transaksi 
semua Mandiri 

Kartu Kredit 
kecuali Mandiri 

Kartu Kredit 
Corporate Card, 
Mandiri Klikpay, 
Mandiri Debit 
Online dan 

Mandiri ecash.
7. Diskon berlaku 

untuk semua 
kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

CIMB:
Syarat & 

ketentuan :
1. Tambahan 
Diskon 12% 

dengan 
maksimum 

potongan Rp 
120.000,- berlaku 
untuk 15 transaksi 
pertama per hari 
dengan minimum 
transaksi sebesar 

Rp 1.000.000,- 
per transaksi 

sebelum diskon 
dan atau 
potongan 
voucher.

2. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

full payment 
(retail) dan cicilan 

0% hingga 12 
bulan.

3. Diskon berlaku 
untuk 1 kartu / 1 
transaksi / 1 hari 
dan tidak berlaku 

kelipatan
4. Diskon tidak 

dapat ditukarkan 
dengan uang 

tunai.
5. Diskon berlaku 
untuk transaksi 

semua jenis Kartu 
Kredit CIMB 

Niaga kecuali 
jenis Corporate.

7. Diskon berlaku 
untuk semua 

kategori produk di 
MatahariMall.com, 

kecuali logam 
mulia/emas, 

groceries, susu 
dan 

perlengkapan/
kebutuhan bayi, 

voucher (fisik/non 
fisik), pulsa, 

handphone dan 
tablet.

249
Farmaku.com

(PT.Solusi Sarana 
Sehat)

Farmaku.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, 
kecantikan serta 
suplemen 
kesehatan. 
Farmaku.com 
memiliki offline 
store sebagai 
sarana layanan 
pengiriman cepat 
dan transaksi 
offline. 
Farmaku.com 
memiliki izin resmi 
apotek dari 
wilayah setempat. 
Kami juga 
menyediakan fitur 
 unggah resep 
dokter untuk 
memudahkan 
pasien 
mendapatkan 
obat tanpa harus 
mengantri. 
Melayani 
pengiriman 2 jam 
sampai, tidak 
perlu repot cukup 
klik, pesan antar.

Extra discount up 
to 55% and 

special Harbolnas 
package

250 Cv Kymtech 
Solusindo

251
GoApotik

(PT Global Urban 
Essensial)

GoApotik.com 
adalah apotek 
online yang 
menjual produk 
farmasi, alat 
kesehatan, 
perlengkapan 
bayi, produk 
herbal, dan 
kecantikan. 
GoApotik.com 
bekerjasama 
dengan berbagai 
merchant resmi 
dan terpercaya di 
Indonesia dengan 
pengiriman yang 
aman dan murah. 
GoApotik.com 
juga memiliki fitur 
tebus resep 
dokter. 

Belanja Produk 
Kesehatan Diskon 
Sampai 95%

252
PopExpress

(PT. PopBox Asia 
Services)

PopExpress 
adalah 
pengembangan 
layanan 
pengiriman dari 
PopBox, dengan 
sistem 
penjemputan door 
to door, locker to 
locker, locker to 
door, ataupun 
door to locker ke 
seluruh Indonesia

Gratis pengiriman 
barang ke seluruh 
Indonesia

253
PT Telunjuk 
Komputasi 
Indonesia

254 PT. Dwidaya 
World Wide

255
PT Honestbee 
International 

Indonesia

honestbee adalah 
Layanan 
Supermarket 
Online dimana 
kamu bisa belanja 
berbagai produk 
dari Supermarket 
favoritmu secara 
online. Kamu bisa 
belanja dari 
rumah tanpa perlu 
repot gan ga 
pakai antri. 
Habiskan waktu 
bersama orang 
kesayangan dan 
biarkan kami 
berbelanja untuk 
kamu. 


